Bouwbedrijf 2003/2005
Bedrijfstakeigen Regelingen
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
AI Nr. 9993
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 29-09-2003, nr. 187
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN
VOOR HET BOUWBEDRIJF
De Minister van Sociale Zalen en Werkgelegenheid,
Gelezen het verzoek van het Technisch Bureau Bouwnijverheid namens
het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
(NVON), de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB), de
Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB), de Vereniging
Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw), de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- & Oeverwerken (VBKO), de Vereniging van
Boor-, Kabelleg- en Buizenlegbedrijven (Bolegbo-vok), de Vereniging
Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw (VAGWW), de Ondernemersbond Bestratingsbedrijven (OBN), de Vereniging Ondernemers Civiele
Betonbouw (vocBETONBOUW), de Aannemersvereniging Metselwerken (ANM), de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV), de
Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland (Bovatin), Het Hellende Dak (HHD), de Nederlandse Vereniging van Kitverwerkende Bedrijven (VNK), het Verbond Ondernemers Gespecialiseerde Aanneming
(VOGA), de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk-, en Betonbekistingbedrijven (VSB) als partijen te ener zijde mede namens de FNV Bouw,
de Hout- en Bouwbond CNV en de Vereniging Het Zwarte Corps als
partijen te anderer zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst
bedrijfstakeigen regelingen voor het bouwbedrijf, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Overwegende,
dat de wijziging van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking is getreden;
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dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;
Dat naar aanleiding van een eerder AVV-verzoek bedenkingen zijn geuit
door Mens en Wisselink advocaten namens Metselbedrijf J. Betsema
B.V. Deze bedenkingen hadden uitsluitend betrekking op het kalenderjaar 2002. Omdat het technisch niet meer mogelijk was om in dat kalenderjaar tot besluitvorming te komen, zijn de bedenkingen welke mede
betrekking hebben op de representativiteit – gelet op de inhoud daarvan
– betrokken bij dit AVV-verzoek. CAO-partijen en bedenkingenhebbende zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
Dat deze bedenkingen als volgt kunnen worden samengevat:
Bedenkingenhebbende twijfelt of aan het meerderheidsvereiste is voldaan. Als er al sprake is van een meerderheid is er sprake van een zeer
scheve verdeling van die meerderheid, aangezien de vertegenwoordiging
in de metselbranche minimaal is. Verder wordt gesteld dat in de CAO
voor het Bouwbedrijf geen onderscheid wordt gemaakt voor wat betreft
de territoriale werkingssfeer van de CAO. Het uitgangspunt is kennelijk
dat in heel Nederland voor alle werkgevers en werknemers dezelfde
omstandigheden gelden, terwijl hiervan geen sprake is. In dit kader heeft
bedenkingenhebbende met name bedenkingen tegen de reisurenregeling
in de CAO. De belangen van werkgevers buiten de Randstad zijn niet
naar behoren behartigd bij de totstandkoming van de CAO.
Overwegende ten aanzien van de bedenkingen:
De CAO-bepalingen waarop het verzoek tot AVV betrekking heeft moeten reeds gelden voor een naar het oordeel van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen.
Het Toetsingskader AVV van CAO-bepalingen, schrijft voor dat door de
Minister ingeval van beargumenteerde bedenkingen tegen de representativiteit aan CAO-partijen een door een registeraccountant of een
accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid geverifieerde opgave van bedoelde aantallen en van de betrouwbaarheid van
gebruikte bronnen zal worden verlangd. Gelet op de ingebrachte bedenkingen die zich richten tegen de bij de verschillende AVV-verzoeken verstrekte representativiteitsgegevens is CAO-partijen verzocht een dergelijke accountantsverklaring te overleggen. CAO-partijen hebben aan dit
verzoek voldaan.
Partijen bij de onderhavige CAO’s hebben naar aanleiding van de bedenkingen tegen de representativiteitsgegevens op basis van actuele bronnen de representativiteit opnieuw vastgesteld. Uit de door CAO-partijen
verstrekte accountantsverklaring blijkt dat er sprake is van een meerderheid (66,8%). Vastgesteld kan worden dat CAO-partijen in voldoende
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mate aannemelijk hebben gemaakt dat zij een – als belangrijk aan te
merken – meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigen.
Ten aanzien van de financiële gevolgen van de inhoud van de CAO kan
worden opgemerkt dat bedenkingen van financiële aard geen aanleiding
geven tot honorering van de bedenkingen aangezien lastenverzwaring uit
de aard van het instrument van AVV kan voortvloeien
dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen;
Gelet op het overleg met de Stichting van de Arbeid;
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
Besluit:
I. Trekt in zijn besluit van 27 december 2001 (Stcrt. 2001, nr. 250), voor
zover daarin werd overgegaan tot het algemeen verbindend verklaren
van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen
regelingen voor het bouwbedrijf, zulks met inachtneming van hetgeen
onder IV en V is bepaald.
II. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2005 de
navolgende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst
bedrijfstakeigen regelingen voor het bouwbedrijf alsmede de daarbij
behorende statuten en het reglement van de Stichting, zulks met inachtneming van de navolgende wijzigingen en van hetgeen onder III, IV en
V is bepaald:
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REGLEMENT VAKANTIEFONDS
Artikel 1
Definities
DEEL II. INNEN EN UITBETALEN VAN DE VAKANTIEWAARDEN
Artikel 2, lid 3, wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 2
3. In het kalenderjaar 2003 bedraagt het vakantiebijdragepercentage
voor werkgevers vallende onder de CAO 24,62.’’
REGLEMENT VORSTUITKERINGSFONDS
DEEL II. DE VERSCHULDIGDE BIJDRAGE
Artikel 2, lid 9, wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 2
De aan het Risicofonds verschuldigse bijdrage
9. De bijdragen zijn als volgt vastgesteld.
Soort dekking

jaarbijdrage %

winterbijdrage %

zomerbijdrage %

01-01-2003 t/m
31-12-2003

01-01-2003 t/m
20-04-2003

21-04-2003 t/m
02-11-2003

03-11-2003 t/m
31-12-2003
72 uren ERP
zonder vorstgevoelige
werkzaamheden
72 uren ERP
met vorstgevoelige
werkzaamheden
24 uren ERP
zonder vorstgevoelige
werkzaamheden

4

2,5

2,0

3,0

6,4

5,9

6,9

6,4

5,9

6,9
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Soort dekking
24 uren ERP
met vorstgevoelige
werkzaamheden
0 uren ERP
zonder vorstgevoelige
werkzaamheden
0 uren ERP
met vorstgevoelige
werkzaamheden

jaarbijdrage %

winterbijdrage %

zomerbijdrage %

10,3

9,8

10,8

8,4

7,9

8,9

12,3

11,8

12,8’’

FINANCIERINGSREGLEMENT ALGEMEEN VERBOND
BOUWBEDRIJF (AVBB) BOUW- EN HOUTBOND FNV EN
HOUT- EN BOUWBOND CNV
Artikel 2, lid 4, wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 2
Bijdrageverplichting
4. De bijdragen en de verdeling over de fondsen zijn als volgt
vastgesteld:
Fonds

1-1-2003 tot en met 31-12-2003
A-personeel

B-personeel

A-fonds
A-fonds
C-fonds
D-fonds
E-fonds

–
0,4512%
*0,2903%
0,0300%
0,0450%

1,3418%
0,7451%
*0,2904%
0,0150%
0,1100%

totalen

0,8245%

2,5131%

* Inclusief 0,062% voor de premie COV.’’
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STICHTING SCHOLINGSFONDS VOOR HET BOUWBEDRIJF
Reglement scholingsdagen bedoeld in artikel 11 van de statuten van
de Stichting Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf
Artikel 2, lid 5, wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 2
De aan het fonds verschuldigde bijdrage
5. De bijdrage bedraagt in het kalenderjaar 2003 0,8 procent.’’
AANVULLINGSREGLEMENT VERSTREKKING
WW-AANVULLINGEN (AR-WW BOUW)
Reglement van de Stichting Aanvullingsfonds Bouwbedrijf
DEEL II. FINANCIERING
Artikel 2, lid 3, wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 2
De bijdrage
3. Voor het jaar 2003 zijn de volgende bijdragen vastgesteld:
a. voor de CAO 0,10%, waarvan 0,05% voor rekening komt van de
werknemer en 0,05% voor rekening komt van de werkgever.
b. voor de UTA-CAO: 0,10%.’’
REGLEMENT VERSTREKKING EINDEJAARSUITKERING
WAO BOUWBEDRIJF (REJU-WAO BOUWBEDRIJF)
Reglement van de Stichting Aanvullingsfonds Bouwbedrijf
DEEL II. FINANCIERING
Artikel 2, lid 3, wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 2
De bijdrage
3. Voor het jaar 2003 zijn de volgende bijdragen vastgesteld: 0,70%,
waarvan 0,35% voor rekening komt van de werknemer en 0,35%
voor rekening van de werkgever. De uitkering wordt betaald uit de
beschikbare bijdrageopbrengsten. Mocht dit onvoldoende zijn, dan
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wordt het tekort eenmalig aangevuld uit de reserve van het
Aanvullingsfonds.’’
AANVULLINGSREGLEMENT VERSTREKKING
STIMULERINGSUITKERING HERINTREDENDE WAO’ERS
Reglement van de Stichting Aanvullingsfonds Bouwbedrijf
DEEL II. FINANCIERING
Artikel 2, lid 3, wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 2
De bijdrage
3. De hoogte van de bijdrage voor het jaar 2003 is vastgesteld op
nihil.’’
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III. Indien en voor zover de onder II. opgenomen bepalingen strijdig
zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren deze regelen.
IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.
V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Staatscourant
’s-Gravenhage, 25 september 2003
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens de Minister:
De wnd. Directeur van de directie
Uitvoeringstaken, Juridische
Zaken en Beleidsinformatie van
de Arbeidsinspectie,
mr. M.H.M. van der Goes.
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