Natuursteenbedrijf 2003/2005
Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
AI Nr. 9883
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 19-02-2003, nr. 35
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN
VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET
NATUURSTEENBEDRIJF
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelezen het verzoek van de Hout- en Bouwbond CNV mede namens de
FNV Bouw als partijen ter ene zijde en mede namens de Algemene
Nederlandse Bond voor het Natuursteenbedrijf als partijen ter andere
zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf,
strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze
collectieve arbeidsovereenkomst;
Overwegende,
dat genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking is getreden;
dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;
dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bedenkingen zijn
ingebracht;
dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen;
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 15 februari 2002 (Stcrt 2002, nr. 35), voor
zover daarin werd overgegaan tot het algemeen verbindendverklaren van
Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2003
CAO2278

CAO98832003
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bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf, zulks met inachtneming van hetgeen onder V en VI is bepaald;
II. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2003 de
navolgende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het
Natuursteenbedrijf en voorzover het betreft:
– de artikelen 34, 36 lid 4 en artikel 39 leden 1 en 2 van de collectieve
Arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf als mede de daarbij behorende statuten en het reglement van de Stichting Vakantiefonds voor het Natuursteenbedrijf tot en met 30 april 2005;
– de artikelen 2, 34 a, 39 leden 6, 7, 8 en 9 van de collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf alsmede de daarbij behorende statuten en reglementen van de Stichting Aanvullingsfonds
Werknemersverzekeringen Natuursteenbedrijf en van de Stichting
Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf tot en
met 31 december 2005,
zulks met inachtneming van hetgeen onder III, IV, V en VI is
bepaald:
HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Definities
1. Onder ,,werkgever’’ wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon,
wiens onderneming geheel of ten dele valt binnen de in artikel 2
omschreven werkingssfeer van deze CAO.
2. Onder ,,werknemer’’ wordt verstaan hij of zij die voor een werkgever in diens onderneming werkzaam is:
1. ingevolge een arbeidsovereenkomst;
2. ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij hij
of zij zelf werkgever is.
3. Voor de werknemers, wier functie niet is omschreven in artikel 22
van deze CAO, gelden de bepalingen zoals vermeld in Bijlage I van
deze CAO.
4. Onder volwassen werknemers wordt verstaan de werknemer die de
leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
5. Onder jeugdige ,,werknemer’’ wordt verstaan de werknemer die de
in vorige zin genoemde leeftijd nog niet heeft bereikt.
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6. Onder ,,leerling’’ wordt verstaan de jeugdige werknemer met wie de
werkgever ten overstaan van Bouwradius een leerovereenkomst als
bedoeld in de ,,Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor het beroep
natuursteenbewerker’’ heeft gesloten.
7. Onder ,,voorlieden’’ wordt verstaan zij die leiding geven aan tenminste vijf werknemers.
8. Onder ,,garantie-uurloon’’ wordt verstaan het in artikel 23 van deze
CAO voor de betrokken functie genoemde loon in centen per uur.
9. Onder ,,individueel geldend (uur)loon’’ wordt verstaan het in deze
CAO voor de betrokken werknemer genoemde garantie-(uur)loon
met inachtneming van:
a. de inhoud van het bepaalde in artikel 23:2;
b. het bepaalde in de artikelen 27 en 40 sub B inzake diploma- en
andere toeslagen;
c. het bepaalde in artikel 16 inzake het ploegenstelsel;
d. de dienstjarentoeslag in artikel 26;
e. persoonlijke en/of prestatietoeslag.
Artikel 2
Werkingssfeer
1. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn van
toepassing op ondernemingen en afdelingen van ondernemingen,
waarin uitsluitend of in hoofdzaak, gemeten naar het aantal werknemers, het bedrijf wordt uitgeoefend bestaande uit het beof verwerken
of plaatsen van blokken, platen (ongeacht hun maat), halfproducten,
gerede producten of tegels van natuursteen, alsmede bedrijven die
het vorenstaande (doen) leveren en stellen op bouw- en begraafplaats.
Onder ,,bewerking van natuursteen’’ wordt mede verstaan de bedrijfsactiviteiten van het kristalliseren, schuren en slijpen van natuursteen,
het op natuursteen aanbrengen, reinigen en restaureren van inscripties alsmede het onderhoud aan grafwerk. Aan de bewerking van
natuursteen wordt gelijkgesteld de bewerking van kunststeen.
2. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn eveneens van toepassing op ondernemingen in het bouwbedrijf en andere
sectoren die werkzaamheden uitvoeren als genoemd in lid 1 en daartoe werknemers in dienst hebben als genoemd in artikel 22.
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3. Met ondernemingen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst
gelijkgesteld: natuurlijke of rechtspersonen die de in lid 1 genoemde
werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren, voorzover deze werkzaamheden niet vallen onder de bepalingen van een andere collectieve arbeidsovereenkomst of vastgestelde regeling van lonen.
Artikel 3
Dispensaties
1. CAO-partijen zijn gezamenlijk bevoegd, zo nodig onder het stellen
van bepaalde voorwaarden, afwijkingen toe te staan van één of meerdere bepalingen van deze CAO.
2. CAO-partijen kunnen de bevoegdheid tot het verlenen van dispensaties opdragen aan een andere ten behoeve van de bedrijfstak werkzame instantie.
3. Het secretariaat van CAO-partijen is gevestigd aan de Oude Haven
1, 3984 KT te Odijk.
HOOFDSTUK II
HET DIENSTVERBAND
Artikel 6
De individuele arbeidsovereenkomst
1. De werkgever draagt er zorg voor dat de tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken over de arbeidsovereenkomst op schrift
worden gezet en door beide betrokkenen wordt ondertekend.
2. Een individuele arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Afwijking hiervan moet schriftelijk tussen werkgever en
werknemer worden overeengekomen. Zie ook bijlage VI.
3. Indien een proeftijd tussen werkgever en werknemer wordt overeengekomen dient deze schriftelijk te worden vastgelegd. Een dergelijke
proeftijd mag ten hoogste twee maanden bedragen.
Artikel 7
Algemene verplichtingen van de werkgever en van de werknemer
1. Werkgevers en werknemers zijn verplicht tijdens de duur van deze
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overeenkomst de in deze overeenkomst omschreven bepalingen omtrent lonen en andere arbeidsvoorwaarden in acht te nemen.
Artikel 8
Introductie
De werkgever zal de werknemers in de eerste week van hun dienstverband laten kennismaken met de collega’s met wie zal worden samengewerkt, alsmede met de bij het werk betrokken functionarissen. De werknemer zal inzicht worden gegeven omtrent het bedrijf en het project
waaraan hij zal gaan werken. Het zal tevens worden geïnformeerd over
alle zaken die een goede introductie kunnen bevorderen.
Artikel 9A
Fusie, bedrijfssluiting, samenwerkende bedrijven
A. Fusie
1. Het bepaalde in dit artikel is – met gebruikmaking van artikel 15 lid
2 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 alleen van toepassing
wanneer in één van de bij fusie betrokken in Nederland gevestigde
ondernemingen in de regel 100 personen of meer werkzaam zijn.
2. De werkgever die met inachtneming van het bepaalde in lid 1 overweegt een fusie aan te gaan zal bij het nemen van zijn beslissingen
de SER-fusiegedragsregels 1975, alsmede de navolgende bepalingen
in acht nemen.
3. Indien de verwachting gewettigd is geworden, dat de fusie wellicht
doorgang zal vinden, zullen zowel de werkgeversorganisaties als de
werknemersorganisaties daarvan onverwijld in kennis gesteld worden en zal deze kennisgeving zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd worden.
4. Aansluitend hieraan zal de werkgever de door hem overwogen maatregelen en de daaruit eventueel voor al de werknemers of een aanmerkelijk deel van de werknemers voortvloeiende gevolgen bespreken met zowel de werkgeversorganisatie als de werknemersorganisaties, waarbij voorts aandacht zal worden besteed aan het tijdstip en de wijze waarop het gehele personeel zal worden ingelicht.
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5. Eveneens zal, voorzover zwaarwichtige belangen van de onderneming of van de direct bij de onderneming betrokken belanghebbenden zich daartegen niet verzetten de werkgever de ondernemingsraad
– voor zover aanwezig van de fusie in kennis stellen, indien de verwachting gewettigd is geworden dat deze wellicht doorgang zal vinden. In aansluiting hierop zal de werkgever met de ondernemingsraad de in lid 4 genoemde maatregelen en gevolgen bespreken en de
raad in de gelegenheid stellen aan hem advies uit te brengen over het
te nemen besluit en de te nemen maatregelen en gevolgen daarvan.
6. Met betrekking tot de in lid 3 en 4 van dit artikel genoemde kennisgeving en bespreking zullen de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties geheimhouding betrachten; deze geheimhouding
zal duren tot een door betrokken partijen overeen te komen tijdstip.
De in dit lid genoemde geheimhoudingsplicht laat onverlet de
geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad, als opgenomen in
artikel 20 van de Wet op de Ondernemingsraden.
B. Bedrijfsoverdracht en bedrijfssluiting
1. Hetgeen in de navolgende leden wordt bepaald is alleen van toepassing op ondernemingen met in de regel ten minste 100 werknemers.
2. De werkgever die overweegt:
– zijn bedrijf over te dragen anders dan in de zin van een fusie; dan
wel
– zijn bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten;
zal bij het nemen van zijn beslissing de sociaal consequenties daarvan betrekken en de navolgende bepalingen in acht nemen.
3. In verband daarmee zal de werkgever, wanneer de verwachting
gewettigd is geworden dat de in lid 2 van dit artikel bedoelde overdracht of sluiting wellicht doorgang zal vinden, zowel de werkgeversorganisatie als de werknemersorganisaties onverwijld en bij
voorkeur schriftelijk daarvan in kennis stellen.
4. Aansluitend hieraan zal de werkgever de door hem overwogen maatregelen en de daaruit eventueel voor alle werknemers of een aanmerkelijk deel van de werknemers voortvloeiende gevolgen bespreken
zowel met de werkgeversorganisatie als met de werknemersorganisaties, waarbij voorts aandacht zal worden besteed aan het tijdstip en de wijze waarop het gehele personeel zal worden ingelicht.
5. Eveneens zal, voor zover zwaarwichtige belangen van de onderneming of van de direct bij de onderneming betrokken belanghebbenden zich daartegen niet verzetten, de werkgever de ondernemingsraad – voor zover aanwezig – in kennis stellen van de in lid 2 van
dit artikel genoemde overdracht of sluiting, indien de verwachting
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gewettigd is geworden dat deze overdracht of sluiting wellicht doorgang zal vinden. In aansluiting daarop zal de werkgever met de
ondernemingsraad de in lid 4 van dit artikel genoemde maatregelen
en gevolgen bespreken en de raad in de gelegenheid stellen aan hem
advies uit te brengen over het te nemen besluit en de te nemen maatregelen en gevolgen daarvan.
6. Met betrekking tot de in lid 3 en 4 van dit artikel, genoemde kennisgeving en bespreking zullen de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties geheimhouding betrachten. Deze geheimhouding
zal duren tot een door betrokken partijen overeen te komen tijdstip.
De in dit lid genoemde geheimhoudingsplicht laat onverlet de
geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad, als opgenomen in
artikel 20 van de Wet op de Ondernemingsraden.
C. Samenwerkende bedrijven
De werkgever die overweegt een samenwerkingsverband aan te gaan,
zal bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties daarvan
betrekken.
Artikel 9B
Functiewijzigingen
Wanneer in een onderneming of afdeling het voornemen bestaat een aanmerkelijk aantal werknemers in een andere functie in te delen dienen de
vakbonden daarover geïnformeerd te worden. In dergelijke gevallen
heeft de werknemer recht op handhaving van zijn beloningsniveau.
Artikel 11
Einde der arbeidsverhouding
1. Ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsverhouding zijn de
regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, met inachtneming
van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
2. Beëindiging van het dienstverband kan uitsluitend plaatsvinden aan
het einde van de loonweek met in achtname van de opzegtermijnen
volgens Bijlage III, behalve bij ontslag op staande voet als bedoeld
in artikel 7:678 en 679 van het Burgerlijk Wetboek. Opzegging
geschiedt wederzijds schriftelijk.
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5. Indien in de opzeggingstermijn vakantiedagen als bedoeld in artikel
36 lid 3 (zomervakantie) of verplichte snipperdagen als bedoeld in
artikel 36 lid 5 vallen, wordt de opzeggingstermijn met deze dagen
verlengd.
Artikel 12
Gewetensbezwaren
2. De werknemer die ernstige gewetensbezwaren heeft als genoemd in
lid 1, is gehouden de werkgever van deze bezwaren gemotiveerd in
kennis te stellen.
3. De werkgever is verplicht het ernstige gewetensbezwaar dat de
werknemer ten aanzien van zijn werk of een onderdeel daarvan heeft
te eerbiedigen door de betrokken werknemer, zover dit in redelijkheid mogelijk is, vervangende gelijkwaardige arbeid aan te bieden.
De werknemer is gehouden vervangende arbeid te aanvaarden.
4. Indien vervangende arbeid als bedoeld onder lid 3 niet voorhanden
is, zal eventueel ontslag op grond van het ontbreken van passend
werk plaatshebben.
HOOFDSTUK III
DE ARBEID
Artikel 13
De arbeidsduur
1. De normale arbeidsduur van de in artikel 22 genoemde werknemers
bedraagt gemiddeld 37 uur per week. Hiervan mag worden afgeweken met het oog op deeltijdarbeid. Een afwijkende arbeidsduur dient
schriftelijk te worden vastgelegd.
De verkorting van de werkweek zal per bedrijf, na overleg met de
werknemers, worden ingevuld. Bij voorkeur zal deze verkorting op
de vrijdag plaatsvinden. Indien niet voor deze voorkeur wordt gekozen, dient de gevonden invulling van de arbeidstijdverkorting (ATV)
schriftelijk voor de invoering te worden medegedeeld aan de secretaris van partijen, Oude Haven 1, 3984 KT, Odijk.
2. De werkgever dient zodanig maatregelen te treffen dat in een werkweek op de in lid 1 genoemde uren kan worden gewerkt.
3. De werknemer dient bij het begin van de werktijd volledig gereed te
zijn om zich aan het werk te begeven en dient zijn taak met inacht8

Natuursteenbedrijf 2003/2005
Verbindendverklaring CAO-bepalingen

neming van de schafttijd tot aan het eind van de werktijd te blijven
verrichten.
Artikel 13A
Deeltijdarbeid
1. In de bedrijfstak wordt werken in deeltijd in beginsel mogelijk
gemaakt. Een verzoek om in deeltijd te mogen werken zal zoveel
mogelijk worden gehonoreerd, tenzij de werkgever schriftelijk en
met redenen omkleed aangeeft, dat het bedrijfsbelang werken in
deeltijd niet mogelijk maakt. Indien de werknemer het niet met de
argumentatie eens is, zal gezamenlijk naar een oplossing worden
gezocht, waarbij de werkgever uiteindelijk beslist of de werknemer
in deeltijd kan werken.
2. Werknemers die deeltijdarbeid verrichten, behouden of verkrijgen
een volwaardige rechtspositie.
3. Een overzicht van artikelen waarin het deeltijdprincipe is uitgewerkt,
is te vinden in bijlage VIII van deze CAO.
Artikel 13B
Vierdaagse werkweek Ouderen
1. Een werknemer van 55 jaar of ouder kan vrijwillig in overleg met
zijn werkgever gedurende (een deel van) het jaar zijn werkweek
inkorten tot 4 dagen (29,6 uur).
2. Om tot invulling van de in lid 1 overeengekomen werkweek te
komen, kunnen verlofdagen, roostervrije dagen en seniorendagen
worden aangewend, met dien verstande dat minimaal 15 verlofdagen
worden aangewend voor de zomervakantie en er rekening gehouden
dient te worden met de verplichte snipperdagen ex artikel 36 lid 5.
Artikel 11 lid 10 inhoudende dat vijf mei in beginsel een ATV-dag
is, blijft onverminderd van toepassing.
De benodigde aanvullende dagen kunnen door de werknemer worden ,,ingekocht’’.
3. In afwijking van lid 2 is het ook mogelijk een gedeelte van het jaar
in een vierdaagse werkweek te werken. Dit kan bijvoorbeeld doordat de werknemer minder vrije dagen inkoopt.
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4. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden de
weken bepaald, waarin in een vierdaagse werkweek wordt gewerkt.
De verschillende soorten vrije dagen worden gelijkelijk over de
periode gespreid. In weken waarin een feest- of collectieve vrije dag
valt, geldt deze feestdag of collectieve roostervrije dag als de vrije
dag van die week.
5. De waarde van het aantal te kopen dagen wordt ingehouden met een
aankooppercentage. Dit aankooppercentage is het aantal aan te kopen dagen gedeeld door het aantal werkbare dagen per kalenderjaar.
Het aantal werkzame dagen voor 2001 wordt vastgesteld op 212
dagen.
Derhalve kost één dag in 2001 1/212 = 0,471% van het jaarloon en
meerdere dagen een veelvoud hiervan.
6. Het in het vorige lid berekende aankooppercentage wordt in mindering gebracht op het bruto-loon SV.
7. De (vroeg)pensioenpremie, premie aanvullingregeling VUT, IPpremie, premie SAWN worden berekend over de pensioengrondslag
of het brutoloon SV vóór aftrek van het aankoopbedrag. Het herziene
brutoloon SV is de grondslag voor de afdracht van de overige premies en bijdragen, tenzij de CAO een andere grondslag aangeeft.
De vakantierechtwaarde wordt op de gebruikelijke wijze berekend
over het vast overeengekomen loon (vóór aftrek van het aankoopbedrag).
8. Bij arbeidsongeschiktheid wordt 100% van het vast overeengekomen
loon doorbetaald gedurende 52 weken, zoals bepaald in artikel 20B
lid 1.
Het aankoopbedrag wordt volgens de in dit artikel beschreven systematiek ingehouden.
9. Bij arbeidsongeschiktheid op een senioren-, ATV- of snipperdag
behoudt de werknemer het recht om deze dag op een ander moment
op te nemen.
10. De werknemer die gebruik maakt van de hier beschreven regeling en
in aanmerking komt voor een WW en/of WAO-uitkering, komt in
aanmerking voor een aanvulling op deze uitkering vanuit de Stichting Aanvullingsfonds Werknemersverzekeringen Natuursteenbedrijf
tot het niveau waarop hij recht zou verkrijgen indien geen dagen
gekocht zouden zijn.
11. De werknemer kan zijn werkgever verzoeken op enig moment de
extra vrijdagen weer in te ruilen voor loon en over te gaan tot een
volledige werkweek van 5 dagen.
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12. Bij beëindiging van het dienstverband wordt, met inachtneming van
het reeds ingehouden aankoopbedrag, berekend op hoeveel vrije
dagen de betrokken werknemer nog recht heeft. Indien de werknemer meer of minder dagen heeft opgenomen dan waarop hij recht
heeft dan zal dit worden verrekend.
Artikel 14
De arbeidsdag
1. De arbeid wordt verricht tussen ’s morgens 7 uur en ’s middags 6
uur, zulks met inachtneming van de bepalingen in de Arbeidstijdenwet 1996.
2. De dagelijkse werk- en rusttijden worden door de werkgever na redelijk overleg met de werknemers in zijn onderneming c.q. op de
bouwplaats vastgesteld.
Artikel 15
Het overwerk
1. In bijzondere gevallen kan de werkgever na overleg met de daarbij
betrokken werknemers bepalen dat overwerk moet worden verricht.
De werknemer is alsdan gehouden dat overwerk te verrichten. Een
uitzondering wordt gemaakt voor werknemers van 55 jaar en ouder.
Deze kunnen niet tot overwerk worden verplicht.
Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van arbeid buiten de
grenzen van de normale arbeidsduur als bedoeld in artikel 13.
– Overwerk zal tot een minimum beperkt dienen te worden ter
wille van de spreiding van de werkgelegenheid.
– Structureel overwerk is niet toegestaan, tenzij in bijzondere gevallen, met toestemming van CAO-partijen (zie artikel 3 dispensaties).
– Onder structureel overwerk wordt verstaan: werk dat buiten de
normale arbeidsduur zoals genoemd in artikel 13 gedurende meer
dan twee maanden achtereen plaatsvindt.
Voor overwerk zal het geldend uurloon worden verhoogd met:
a. 25% voor het 1e en 2e uur werken per dag, aansluitend aan
de gewone werktijd;
b. 50% voor de volgende uren tot het uur waarop de gewone
werktijd begint;
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c. betaling mag in geld of in vrije tijd geschieden, naar keuze
van de werknemer.
2. Indien arbeid op zaterdag wordt verricht zal het geldend uurloon met
50% worden verhoogd. Betaling hiervan geschiedt uitsluitend in
vrije tijd. Met arbeid op zaterdag wordt bedoeld het werk tussen des
vrijdagsnachts 12 uur en des zaterdagsnachts 12 uur.
3. Indien arbeid op zondag wordt verricht, wordt het geldend uurloon
met 100% verhoogd. Met arbeid op zondag wordt bedoeld het werk
tussen des zaterdagsnachts 12 uur en des zondagsnachts 12 uur.
Indien een werknemer bezwaren heeft tegen zondagsarbeid, kan hij
daartoe niet worden verplicht.
4. Met zondagsarbeid wordt gelijkgesteld het werk op feestdagen als
bedoeld in artikel 36 lid 5.
5. Indien de werknemer gehouden is te arbeiden buiten de uren in artikel 14 bepaald, doch niet langer dan 8 uur per dag, zal het geldende
uurloon voor de buiten de grenzen van artikel 14 vallende uren met
25% worden verhoogd, tenzij voor de werknemer artikel 16 van toepassing is.
Artikel 16
Het ploegenstelsel
1. Indien in twee of meer ploegen wordt gewerkt, wordt het geldend
uurloon met 15% verhoogd.
2. Alleen werknemers die per etmaal langer werken dan in artikel 13 is
bepaald of die op zaterdag, zondag of feestdagen arbeiden, hebben
bij toepassing van het ploegenstelsel aanspraak op de in artikel 15
bedoelde verhogingen.
Artikel 17A
Korte verzuimen
A. In de navolgende gevallen zal, alleen in het geval dat loon is gederfd,
de werkgever het geldend uurloon vergoeden:
1. a. bij ondertrouw van de werknemer zal het verzuim van een
halve arbeidsdag worden betaald;
b. bij huwelijk van de werknemer, mits drie dagen tevoren aangekondigd, over twee dagen;
c. bij huwelijk van één zijner kinderen, broers, zusters, zwagers
of schoonzusters, mits drie dagen tevoren aangekondigd, over
één dag;
12
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d. bij bevalling van de echtgenote of levensgezellin van de
werknemer over vijf werkdagen op jaarbasis inclusief de
dagen op grond van de wet;
e. bij opname in, of ontslag uit het ziekenhuis van echtgeno(o)t(e), levensgezel(lin) of van een inwonend kind over in
totaal maximaal 1 dag per kalenderjaar;
f. bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk of dienstjubileum van de
werknemer over één dag;
g. bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders of
schoonouders over 1 dag;
h. bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin)
of een inwonend kind van de werknemer, vanaf de dag van
overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
i. bij het overlijden van een zijner; in het gezinsverband van de
werknemer opgenomen ouders, schoonouders en pleegkinderen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart indien de werknemer de uitvaart regelt; indien de werknemer de uitvaart niet regelt gelden 2 dagen; in alle overige
gevallen bij overlijden en/of uitvaart van een zijner ouders,
grootouders, behuwd grootouders, overgrootouders, pleegouders, kinderen, schoonzoons en schoondochters, kleinkinderen, pleegkinderen, broers en zusters, half-broers en halfzusters, schoonouders, zwagers, zwagers en schoonzusters en
een in het gezin van de werknemer opgenomen huisgenoot,
over één dag.
Indien een kerkelijk en/of burgerlijk huwelijk, of de bevalling
van de echtgenote of levensgezellin van de werknemer plaatsvindt op een zaterdag, zondag of een christelijke feestdag,
dan wel op de laatste werkdag van een overeengekomen
vakantieperiode en de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar
zal het verzuim over één dag worden vergoed.
Geen vergoeding wordt verstrekt indien de werknemer de
onder c en i genoemde gebeurtenissen niet heeft bijgewoond.
In dit artikel wordt met ,,levensgezel(lin)’’ bedoeld de persoon die als zodanig bij de werkgever bekend is gemaakt.
2. Voor de werknemer bedoeld in artikel 28 sub A lid 2 zal de werkgever in geval van verzuim om onder lid 1 van dit artikel vermelde redenen, de werkelijk gemaakte reiskosten (tweede of
daarmee gelijk te stellen klasse) vanaf de plaats van tewerkstelling tot de woonplaats van de werknemer en terug alsmede de
duur van deze reis tegen het voor de werknemer geldende uurloon vergoeden.
3. Bij medische keuring door de ARBO-dienst op initiatief van de
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werknemer en bij persoonlijk dokters- c.q. tandartsbezoek, zal
het daaruit voortvloeiende verzuim worden vergoed tot maximaal
8 uur per jaar.
4. In de volgende gevallen krijgt de werknemer de duur van het
werkelijk verzuim vergoed vanwege:
– medische keuring op verzoek van de werkgever
– medische keuring op verzoek van de ARBO-dienst en indien
dit niet buiten werktijd mogelijk is:
– medische keuring verband houdende met de WAO
– medische keuring verband houdende met de collectieve ongevallenverzekering
– bloeddonorschap.
5. Wordt een werknemer door zijn behandelend geneesheer naar een
specialist verwezen en wordt krachtens de bepalingen der Ziektewet over dit verzuim geen uitkering verleend, dan zal hem door
de werkgever per verwijzing ten hoogste één dag loon worden
vergoed. De werknemer is verplicht het tijdstip van bezoek aan
de behandelend geneesheer en specialist zodanig te kiezen en met
deze te bespreken dat daaruit zo min mogelijk verzuimuren van
zijn normale werktijd voortvloeien.
6. Bij militaire inspectie en het vervullen van andere militaire verplichtingen anders dan bij opkomst in werkelijke dienst en met
uitzondering van militaire keuring, zal een verzuim van ten hoogste een halve arbeidsdag worden vergoed. Bij militaire keuring
of herkeuring zal het daaruit voortvloeiende verzuim door de
werkgever worden vergoed, telkens tot ten hoogste één dag.
7. Bij de uitoefening van het kiesrecht zal het daaruit voortvloeiend
verzuim tot ten hoogste 2 uur worden vergoed.
8. De werknemer krijgt een dag betaald verlof bij verhuizing, indien
deze verhuizing ertoe leidt dat de werknemer dichter bij het
bedrijf komt te wonen.
9. Aan de werknemer, die examen doet ter verkrijging van een
diploma als bedoeld in artikel 40 sub B wordt het daaruit voortvloeiende noodzakelijk verzuim door de werkgever vergoed.
B. Verzorgingsverlof/zorgverlof
1. De werknemer heeft op jaarbasis recht op maximaal tien dagen
zorgverlof, bestemd voor de verzorging van een ernstig zieke
ouder, partner of thuiswonend kind. In deze regeling wordt aangesloten bij de wettelijke regeling voor kortdurend zorgverlof,
met dien verstande dat de werknemer op grond van deze CAO
recht heeft op doorbetaling van het gehele loon.
2. In aansluiting op het voorgaande kunnen werknemers, zonder
behoud van loon, in overleg met de werkgever, maximaal één
maand per jaar, gedurende maximaal de halve arbeidstijd
verzorgingsverlof opnemen, wanneer de verzorging van een kind
of partner dat vereist.
C. Langdurig verlof
1. De werknemer heeft het recht langdurig verlof op te bouwen
14
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door middel van het opsparen van vakantiedagen en/of het storten van financiële bedragen.
2. De werknemer bepaalt bij opbouw in geld uit welk onderdeel van
zijn loon dit dient te geschieden.
3. Per jaar mogen maximaal vijf dagen worden opgebouwd.
4. Deze dagen worden in de vorm van een persoonlijk tegoed
ondergebracht bij het Vakantiefonds.
D. Adoptieverlof
De werknemer heeft recht op vier weken adoptieverlof bij adoptie
van een kind. De periode van adoptie kan ingaan twee weken voor
de komst van het geadopteerde kind. De uitkering tijdens het adoptieverlof is conform de wettelijke regeling.
Artikel 18
Onwerkbaar weer
1. De werkgever zal de werknemer het geldend uurloon betalen wanneer en voor zolang (beide ter beoordeling van de werkgever na
redelijk overleg met de betrokken werknemers) door ongunstige
weersomstandigheden als regenval, vorst of directe gevolgen van
vorst of door het aanwezig zijn van een sneeuwdek, niet kan worden
gewerkt.
Indien werknemers voor doorbetaling van bovengenoemd loon in
aanmerking komen, is de werkgever gedurende deze periode niet
bevoegd hen uit zijn dienst te ontslaan.
2. De werknemer is verplicht in geval de werkgever hem gedurende de
tijd, bedoeld in het eerste lid van dit artikel ander werk opdraagt,
waarvoor hij geschikt is, deze arbeid te verrichten.
3. De werknemer die zich in de gevallen bedoeld in lid 1 en 2 zonder
toestemming van de werkgever of diens vertegenwoordiger van het
werk verwijdert of na duidelijke oproeping door of namens de werkgever, wanneer de belemmering is opgeheven, het werk niet hervat,
heeft geen recht op de in dit artikel vastgestelde vergoeding.
Artikel 19
Lichtverzuim
1. Indien de normale arbeidsduur als gevolg van de duisternis moet
worden ingekort, zal de werkgever nochtans gehouden zijn het gel15

dend uurloon te betalen over de uren gedurende welke niet is gewerkt. Indien de werkgever kunstlicht op het werk heeft aangebracht
is de werknemer verplicht gedurende de normale arbeidstijd arbeid
te verrichten.
2. De werknemer is verplicht, in geval de werkgever hem gedurende de
tijd, bedoeld in lid 1 van dit artikel ander werk opdraagt waarvoor
hij geschikt is, deze arbeid te verrichten.
Artikel 20
Arbeidsongeschiktheid
A. Terugdringing ziekteverzuim
In het kader van de terugdringing van het ziekteverzuim geldt de volgende regeling:
1. Alle werknemers krijgen 1 extra roostervrije dag.
2. Bij de 1e ziekmelding kan de werkgever bepalen dat de extra roostervrije dag moet worden opgenomen.
3. Uitsluitend bij de 3e ziekmelding heeft de werkgever de mogelijkheid de werknemer een snipperdag te laten opnemen.
B. Doorbetaling loon bij arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer zijn van toepassing de statuten en reglementen van de bedrijfsvereniging bij welke de werkgever
is aangesloten, als ook de voorschriften die door of namens genoemd
orgaan nader worden gegeven, met dien verstande:
1. Dat de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer zijn
loon vanaf de eerste ziektedag voor 100% blijft uitbetalen en zorg
draagt voor de volledige bijboeking van vakantierechten en een volledige bijboeking van pensioenpremies. Overigens is de werkgever
verplicht alle andere verschuldigde premies aan de in de CAO
genoemde fondsen af te dragen.
2. In geval van ziekte van de werknemer wordt de opbouw van vakantiedagen beperkt tot maximaal de eerste zes maanden van ziekte.
3. De zieke werkloze die laatstelijk werkzaam was bij een bedrijf vallend onder deze CAO, verkrijgt vanuit de Stichting Aanvullingsfonds
Werknemers Natuursteenbedrijf een aanvulling tot 100% van het
laatst verdiende loon, alsmede de bijboeking van vakantierechten en
een volledige vergoeding van zijn pensioenpremies.
4. De werknemer heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter recht op loondoorbetaling van 100% in het tweede ziektejaar:
wanneer de werkgever naar de mening van het UWV onvoldoende
inspanning heeft gepleegd om de zieke werknemer te reïntegreren en
op grond daarvan het UWV weigert over te gaan tot de start van de
WAO-procedure van de betrokken werknemer;
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wanneer de betrokken werkgever en werknemer gezamenlijk besluiten dat er redenen zijn om nog niet over te gaan tot de WAOaanvraag, omdat beëindiging van de arbeidsongeschiktheid op afzienbare tijd wordt voorzien. In dit geval vindt loondoorbetaling tot
100% gedurende maximaal drie maanden in het tweede ziektejaar
plaats.
3. De werknemer die wegens ziekte of ongeval zijn arbeid niet kan verrichten dient hiervan op de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid
vóór ’s morgens 10 uur zijn werkgever of de door deze aangewezen
uitvoerder of andere functionaris in kennis te stellen. Indien deze dag
een zaterdag of een zondag is en op die dagen in het bedrijf van de
werkgever niet wordt gewerkt, dient de ziekmelding op de eerstvolgende werkdag te geschieden. In geval de arbeidsongeschiktheid tijdens de werktijd ontstaat dient deze melding terstond na het staken
van het werk te worden gedaan.
6. Indien arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens de overeengekomen
vakantieperiode of de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar dient de
werknemer dit binnen 24 uur te melden aan de Bedrijfsvereniging
c.q. ARBO-dienst bij welke de werkgever is aangesloten.
C. Invaliditeitspensioen
1. CAO-partijen komen overeen dat een invaliditeitspensioen wordt
ingesteld voor alle werknemers in de zin van deze CAO,
D. WAO-aanvullingsregelingen
1. Werknemers die een uitkering krachtens de WAO krijgen toegekend
ontvangen een aanvulling op de som van de WAO-uitkering en het
invaliditeitspensioen genoemd onder 2 gedurende maximaal 24 maanden na ingangsdatum van genoemde WAO-uitkering.
Deze aanvulling bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:
– 80 tot 100%: tot 80% van het geldende WAO-dagloon;
– 65 tot 80% : tot 65% van het geldende WAO-dagloon;
– 55 tot 65% : tot 50% van het geldende WAO-dagloon;
– 45 tot 55% : tot 40% van het geldende WAO-dagloon;
– 35 tot 45% : tot 30% van het geldende WAO-dagloon.
2. Werknemers, die een uitkering krachtens de WAO ontvangen, hebben aansluitend aan bovengenoemde aanvulling van 24 maanden
recht op een aanvulling van de WAO-uitkering gedurende maximaal
12 maanden.
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Deze aanvulling bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:
– 80 tot 100%: tot 75% van het geldende WAO-dagloon;
– 65 tot 80%: tot 60% van het geldende WAO-dagloon;
– 55 tot 65%: tot 45% van het geldende WAO-dagloon;
– 45 tot 55%: tot 37,5% van het geldende WAO-dagloon;
– 35 tot 45%: tot 30% van het geldende WAO-dagloon.
Partijen zijn er hierbij van uitgegaan dat het wettelijke WAOuitkeringspercentages gedurende de looptijd van deze CAO niet zullen wijzigen.
3. Deze WAO-aanvullingen
Invaliditeitspensioen.

worden

gefinancierd

vanuit

het

E. mei- en eindejaarsuitkering WAO
1. Werknemers die bij werken onder deze CAO zouden vallen en op
1 mei van het jaar waarin de uitkering betaalbaar wordt gesteld
krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering recht
hebben op een WAO-uitkering, ontvangen na toepassing van lid 4 in
de maand mei een uitkering.
2. Werknemers die bij werken onder deze CAO zouden vallen en op
1 december van het jaar waarin de uitkering betaalbaar wordt gesteld
krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitkering ontvangen en dan niet (meer) in aanmerking komen voor een
maandelijkse uitkering op grond van 20D lid 1, ontvangen na toepassing van lid 4 in de maand december een uitkering.
3. De eindejaarsuitkering als bedoeld in lid 2 wordt verstrekt door de
Stichting Aanvullingsfonds Werknemersverzekeringen Natuursteenbedrijf te Amsterdam.
4. Een werknemer komt niet voor de in leden 1 en 2 bedoelde uitkering in aanmerking, indien:
– artikel 22 van de WAO op hem van toepassing is, of
– de WAO-uitkering onder toepassing van artikel 44/45 WAO niet
tot uitbetaling komt, of
– voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid op hem niet de
onderhavige CAO van toepassing is geweest, tenzij de arbeidsongeschiktheid is ingetreden in de periode als bedoeld in artikel
42, eerste lid van de werkloosheidswet.
5. De hoogte van de mei-uitkering als bedoeld in lid 1 is afhankelijk
van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de werknemer op 1 mei
van het jaar waarin de uitkering betaalbaar wordt gesteld, is ingedeeld. De uitkering bedraagt:
€ 472 bruto bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid;
€ 378 bruto bij 65 tot 80% arbeidsongeschiktheid;
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€ 307 bruto bij 55 tot 65% arbeidsongeschiktheid;
€ 236 bruto bij 45 tot 55% arbeidsongeschiktheid;
€ 189 bruto bij 35 tot 45% arbeidsongeschiktheid.
6. De hoogte van de eindejaarsuitkering als bedoeld in lid 2 is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de werknemer op
1 december van het jaar waarin de uitkering betaalbaar wordt gesteld, is ingedeeld. De uitkering bedraagt:
€ 604 bruto bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid;
€ 453 bruto bij 65 tot 80% arbeidsongeschiktheid;
€ 354 bruto bij 55 tot 65% arbeidsongeschiktheid;
€ 302 bruto bij 45 tot 55% arbeidsongeschiktheid;
€ 250 bruto bij 35 tot 45% arbeidsongeschiktheid.
7. De in lid 6 genoemde bedragen komen alleen dan volledig tot uitkering indien de uitkeringsgerechtigde in de 12 maanden voorafgaande
aan de in lid 6 genoemde datum geen recht had op een uitkering ex
artikel 20D lid 1. Bestond er in de voorafgaande maanden wel enig
recht op een uitkering ex artikel 20D lid 1 dan zal de in lid 6
genoemde uitkering naar rato worden uitbetaald.
8. Ten behoeve van de in leden 1 en 2 bedoelde uitkeringen is de werkgever een bijdrage verschuldigd aan de Stichting Aanvullingsfonds
Werknemersverzekeringen Natuursteenbedrijf.
De werkgever is gerechtigd het bijdragepercentage van lid 2 in te
houden op het loon van de werknemer.
F. Werknemers met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
1. Een arbeidsongeschikte werknemer kan na twee jaar arbeidsongeschiktheid slechts ontslagen worden als de werkgever aannemelijk
kan maken dat geen passend werk voorhanden is.
2. Een arbeidsongeschikte werknemer heeft het recht om in deeltijd te
werken.
3. Bij vervulling van een vacature heeft een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, die geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is voor
de vacante functie als eerste aanspraak op die functie, indien hij voldoet aan de eisen die aan die functie gesteld worden.
4. Een arbeidsongeschikte werknemer kan niet verplicht worden een
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hogere produktie te leveren dan reëel is op basis van de mate van
arbeidsongeschiktheid.
Artikel 21
Uitkering bij overlijden
1. In geval een werknemer tijdens het werk dan wel op weg van of naar
het werk overlijdt, zal de werkgever de kosten van het vervoer van
het stoffelijk overschot naar de woonplaats van de betrokkene vergoeden aan de nabestaanden dan wel aan degene die de kosten van
het vervoer gedragen heeft.
2. Indien een werknemer overlijdt, dient de werkgever aan de erfgenamen een overlijdensuitkering te verstrekken ter grootte van het salaris over de maand van overlijden plus een bedrag gelijk aan twee
maanden loon.
HOOFDSTUK IV
INDELING DER WERKNEMERS EN LONEN
Artikel 23
Garantie uur- en weeklonen
3. Per individuele arbeidsovereenkomst mag ten gunste van de werknemer van het garantieloon worden afgeweken. Er ontstaat dan een
individueel geldend loon dat schriftelijk dient te worden vastgelegd.
4. Aan voorlieden zal een garantie-uurloon/weekloon worden betaald
dat tenminste 15% en ten hoogste 25% meer bedraagt dan het loon
per uur of per week dat krachtens het bepaalde in lid 1 van dit artikel voor de groep waartoe hij behoort.
5. De jeugdige werknemer, die gehuwd is heeft aanspraak op het loon
van een 2 jaar oudere werknemer, met behoud van rechten op grond
van artikel 40B van deze CAO, onverminderd de bevoegdheden van
het Bedrijfschap als bedoeld in artikel 3 van deze CAO.
6. Algemene loonsverhogingen
d. Per 31 december 2002 worden de garantielonen en de individueel
overeengekomen lonen verhoogd met de procentuele stijging van
de afgeleide consumentenprijsindex voor werknemersgezinnen
met een lager gezinsinkomen (CPI) van oktober 2002 ten opzichte van dat van april 2002.
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e. Met ingang van week 1 in 2003 worden de garantielonen verhoogd met 1,25%.
f. Per 1 juli 2003 zullen de garantielonen en de individueel overeengekomen lonen worden verhoogd met de procentuele stijging
van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens
(CPI) van april 2003 ten opzichte van dat van oktober 2002.
g. Per 31 december 2003 worden de garantielonen en de individueel
overeengekomen lonen verhoogd met de procentuele stijging van
de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens (CPI)
van oktober 2003 ten opzichte van dat van april 2003.
h. In geval het prijsindexcijfer op een der peildata lager is dan dat
van 6 maanden voordien, worden de lonen niet verlaagd. Deze
daling van de prijsindex zal dan in de eerstvolgende aanpassing
van de lonen worden verwerkt.
i. Indien de prijscompensatie in 2002 en/of in 2003 meer bedraagt
dan 2,25% per jaar worden de meerkosten aan de werkgevers
vergoed uit de reserves van het Centrum Natuursteen.
Artikel 24
Lonen en loonbetalingen
1. De werkgever kan, indien de werknemer hierin toestemt, de betalingen in andere dan in wekelijkse perioden vaststellen. Ook kan de
werkgever, indien de betrokken werknemer hierin bewilligt, de betaling van het loon op andere wijze dan in contant geld doen geschieden.
2. Op de betaaldag zal het loon door de werkgever aan elke werknemer
worden betaald direct bij beëindiging van de werktijd. In geval een
werknemer op een andere dan de betaaldag ontslagen wordt zal het
loon op de dag van ontslag, direct bij het beëindigen van de werktijd, worden betaald, tenzij ontslag is gegeven op grond van een dringende reden, als bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek.
In dit laatste geval zal de loonbetaling plaatsvinden op de normale
betaaldag.
3. Bij elke loonbetaling zal aan de werknemer een schriftelijke specificatie worden verstrekt van:
a. het bruto, gespecificeerd als volgt: garantie-uurloon, eventuele
individuele verhoging, eventuele overuren, eventuele reisvergoeding en andere met name te noemen vergoedingen en/of toeslagen;
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b. de inhoudingen van loonbelasting, AOW- en AWW-premie en het
aandeel van de werknemer in de premies ingevolge de sociale
verzekeringswetgeving of deze CAO;
c. de werkgever is tevens gehouden bij elke loonbetaling gespecificeerd aan te geven hetgeen hij tegen behoeve van de werknemer
voldaan heeft aan:
de Stichting Vakantiefonds Natuursteenbedrijf;
de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (zie
artikel 33).
4. De invoering van één of meer pendagen wordt aan het oordeel van
de werkgever overgelaten. Indien meer dan twee pendagen zijn ingevoerd, is de werkgever verplicht op de betaaldag een voorschot te
verlenen dat tenminste gelijk is aan het over de gewerkte dagen verschuldigde loon.
5. Bij beëindiging van het dienstverband is de werkgever gehouden bij
de laatste loonbetaling aan de werknemer te overhandigen de nog
verschuldigde verplichtingen zoals genoemd in artikel 34, respectievelijk de gespecificeerde opgave Vaststelling Inning Premies en de
werkgeversverklaring ingevolge de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering. Eveneens zal de werkgever een opgave verstrekken van
het in het kalenderjaar bij de werkgever ontvangen brutoloon en het
daarop ingehouden premieen belastingbedrag. Het in dit lid bepaalde
is niet van toepassing indien de werknemer ontslag neemt zonder
inachtneming van de voorgeschreven opzegtermijn of indien een ontslag wordt gegeven op grond van een dringende reden.
6. Achterstand ten aanzien van de in dit artikel voorgeschreven loonbetaling of achterstand in het nakomen van de verplichtingen, genoemd in artikel 34, kan voor de werknemer een dringende reden
opleveren als bedoeld in artikel 7:679 BW, tot onmiddellijk beëindiging der dienstbetrekking.
7. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden, na afloop van
elk kalenderjaar zal de werkgever aan al zijn werknemers die op
31 december van dat jaar in dienst zijn, dan wel in dat kalenderjaar
in dienst zijn geweest, een opgave verstrekken van het in dat jaar
door hem betaalde brutoloon, de belasting- en premie-inhouding.
8. Geen loon is verschuldigd over de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Het bepaalde in artikelen 7:628 van het Burgerlijk Wetboek is echter van toepassing met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 20 van
deze overeenkomst.
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Artikel 24A
Spaarloon
De werkgever stelt faciliteiten aan zijn werknemers ter beschikking voor
vrijwillige deelname aan de spaarloonregeling, inclusief koppeling aan
een lijfrentepolis.
Artikel 25
Minimumloon
1. Minimum-inkomen volwassenen.
Indien het op grond van deze CAO verdiende bruto-inkomen van de
in de zin van deze CAO volwassen werknemer per normale week
minder bedraag dan het loon dat bij de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag voor volwassen werknemers is vastgesteld,
zal de werkgever de betreffende werknemer een aanvulling tot dit
bedrag uitbetalen.
2. Minimum-inkomen jeugdigen.
Indien het op grond van deze CAO verdiende bruto-inkomen van de
jeugdige werknemer per normale week minder bedraagt dan het loon
dat bij de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ten aanzien
van zijn leeftijd is vastgesteld, zal de werkgever de betreffende werknemer een aanvulling tot dit bedrag uitbetalen.
Artikel 26
Dienstjarentoeslag en jubileum
1. Voor werknemers die minimaal vijf jaren in het Natuursteenbedrijf
werkzaam zijn zal het garantie-uurloon worden verhoogd met 3%
(dienstjarentoeslag) van het in artikel 23 leden 1, 2, 3 en 5 genoemde
loon per uur.
2. De werknemer zal ten genoegen van de werkgever moeten aantonen
dat hij aan het onder 1 bepaalde voldoet aan de hand van bewijsstukken, zoals getuigschriften of de kaart welke hem laatstelijk vanwege
de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid en
waarop zijn pensioenrechten staan vermeld, is verstrekt.
3. Het doen van een jubileumgift aan een werknemer ter gelegenheid
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van diens 25-, 40- of 50-jarig dienstverband achten partijen
aanbevelingswaardig.
Artikel 27
Diplomatoeslag volwassen werknemers
1. Voor volwassen werknemers, die in het bezit zijn van het diploma
,,Aspirantgezel-steenhouwen’’ of het diploma ,,Basis Beroepsopleiding Natuursteenbewerken’’ (niveau 2) van Bouwradius zal het
garantie-uurloon worden verhoogd met 4% van het in artikel 23
leden 3 en 5 genoemde loon per uur.
2. Voor volwassen werknemers, die in het bezit van het diploma ,,Ondernemer in het Natuursteenbedrijf’’, het diploma ,,Gezel in het
Steenhouwen’’ (niveau 3) of het diploma ,,Kaderopleiding Natuursteenbedrijf’’ (niveau 4) zal het garantie-uurloon worden verhoogd
met 5% van het in artikel 23 leden 3 en 5 genoemde loon per uur.
3. Voor volwassen werknemers die in het bezit zijn van het diploma
,,Meester in het Steenhouwen’’ zal het garantie-uurloon worden verhoogd met 10% van het in artikel 23 leden 3 en 5 genoemde loon
per uur.
4. Van de hier genoemde toeslagen wordt slechts één tegelijk toegepast,
en wel de hoogst toepasselijke.
5. Vergelijkbare diploma’s van natuursteenopleidingen uit de landen
van de Europese Gemeenschap worden door de bedrijfstak erkend en
geven dezelfde rechten ten behoeve van inschaling in de loongroepen en de in de CAO opgenomen diplomatoeslagen.
6. Werknemers die beschikken over het certificaat Bedrijfsleermeester
en op verzoek van de werkgever daadwerkelijk één of meer leerlingen begeleiden, krijgen een financiële vergoeding van € 235,– bruto
voor elk kwartaal waarin begeleidingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. De vergoeding wordt eveneens verstrekt indien de begeleidingsactiviteiten gedurende een deel van het kwartaal hebben
plaats gevonden.
7. De werkgever kan de bruto-vergoeding bij het Centrum Natuursteen
declareren.
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HOOFDSTUK V
KOSTENVERGOEDINGEN
Artikel 28
Vergoeding reiskosten en reisuren
De werknemer die dagelijks meer dan 15 kilometer moet reizen, om van
zijn woning naar het werk en weer terug te komen, alsmede de werknemer die op last van de werkgever of diens vertegenwoordiger wordt te
werk gesteld in een andere gemeente dan waarvoor hij aangenomen is
en waarin hij werkzaam pleegt te zijn, zal recht kunnen doen gelden op
de onder A en B genoemde vergoedingen.
A. Reiskosten
1. Indien een werknemer, naar het oordeel van de werkgever, bij het
zich naar en van het werk begeven, gebruik moet maken van een
eigen vervoermiddel en/of daarvan tijdens en ten behoeve van de
werkzaamheden gebruik maakt, zal hem een vervoermiddelenvergoeding worden betaald.
2. De in lid 1 genoemde vervoermiddelenvergoeding bedraagt:
a. voor het gebruik van een rijwiel € 4,15 per week, respectievelijk
€ 0,83 per dag.
b. voor het gebruik van een bromfiets € 1,03 per dag voor de eerste
20 kilometer en € 0,07 voor elke meerdere kilometer.
c. voor het gebruik van een motorrijwiel € 0,23 per kilometer.
d. voor het gebruik van een auto € 0,10 per kilometer per inzittende
met een minimum van € 0,28 en een maximum van € 0,32 per
kilometer.
3. Indien de werkgever aan een chauffeur een vergoeding verschaft
voor meerijders (carpool-regeling) dient hij rekening te houden met
de door de fiscus gestelde voorwaarden. Deze staan vermeld in bijlage X.
4. Indien naar het oordeel van de werkgever door de werknemer gebruik moet worden gemaakt van een openbaar middel van vervoer,
zal het daaruit voortvloeiende bedrag aan reiskosten (tweede of daarmee gelijk te stellen klasse) voor rekening van de werkgever komen.
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5. De kostenvergoedingen zullen per 1 juli van enig jaar worden verhoogd met de procentuele stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor werknemersgezinnen met een laag gezinsinkomen van
april van dat jaar ten opzichte van het april-cijfer in het jaar dat
direct daar aan vooraf gaat.
6. Parkeerkosten: De door een werknemer bij de uitoefening van zijn
functie gemaakte parkeerkosten worden volledig door de werkgever
vergoed.
7. Indien de kosten van het werkverkeer als gevolg van overheidsmaatregelen toenemen, treden partijen daarover in overleg.
B. Reisuren
1. De
a.
b.
c.

duur van de reis, welke wordt gemaakt met een:
openbaar middel van vervoer;
door de werkgever ter beschikking gesteld vervoermiddel;
eigen vervoermiddel; zal door de werkgever aan de werknemer
worden vergoed tegen het garantie-uurloon van die werknemer
behoudens de eerste 60 minuten per dag welke niet door de werkgever worden vergoed.

2. Onder ,,duur van de reis’’ bedoeld in lid 1 wordt verstaan het tijdsverloop tussen het vertrek van het vervoermiddel naar het werk en
de aankomst op het werk, alsmede het tijdsverloop terug van het
werk naar de plaats van vertrek.
3. Indien de totale duur van de werktijd, rusttijd en reistijd, gerekend
van het ogenblik van vertrek van een vervoermiddel als genoemd in
lid 1 tot het ogenblik van terugkomst daarvan, per dag meer dan 101⁄2
uur bedraagt, zal de normale werktijd met het meerdere moeten worden bekort. Over de rusttijd wordt geen loon uitbetaald.
4. Ter bepaling van de reisduur van een eigen vervoermiddel als bedoeld in lid 1 sub c wordt aangenomen dat met een eigen vervoermiddel per uur de volgende afstanden worden afgelegd:
a. per rijwiel 15 kilometer;
b. per rijwiel met hulpmotor 25 kilometer;
c. per driewielig motorrijtuig 40 kilometer;
d. per auto en motor 50 kilometer.
Artikel 29
Bij tijdelijk verblijven elders
1. Indien het werk zover buiten de plaats, waarvoor de werknemer is
aangenomen respectievelijk diens woonplaats is gelegen, dat de
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werknemer ’s avonds niet huiswaarts kan keren, zal op kosten van de
werkgever behoorlijke voeding en logies moeten worden verstrekt
waarvoor door de werknemer een kwitantie zal worden getekend ten
bedrage van de werkelijke kosten. Eenmaal per week zullen de in dit
lid bedoelde werknemers naar huis mogen gaan, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 13 lid 1 van deze overeenkomst. De daaruit voortvloeiende reiskosten – tweede of daarmee gelijk te stellen
klasse zullen door de werkgever worden vergoed.
2. De werknemer bedoeld in dit artikel behoudt recht op vrije voeding
en logies, indien hij door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt,
voor zolang hij verblijf houdt in de plaats waar hij te werk gesteld
is. De werkgever heeft het recht, op zijn kosten zodanige werknemer
naar zijn woonplaats te doen vervoeren, indien dit vervoer medisch
verantwoord wordt geacht; is vervoer naar de woonplaats medisch
noodzakelijk dan is de werkgever verplicht de kosten van dat vervoer voor zijn rekening te nemen.
3. Zolang de werknemer als gevolg van tewerkstelling buiten de woonplaats verpleegd wordt in een andere plaats dan waar hij woonachtig
is, zal de echtgenote van de betreffende werknemer zijn/haar echtgeno(o)t(e) eenmaal per 14 dagen op kosten van de werkgever kunnen
bezoeken. De reiskosten worden vergoed op basis van artikel 28A lid
2. Indien er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer zullen
de aantoonbaar gemaakte kosten (inclusief taxi-kosten tussen de verpleeginrichting en het dichtstbijzijnde intercitystation) vergoed worden.
Artikel 30
Aansprakelijkheid
1. De werknemer is niet verplicht gebruik te maken van een door de
werkgever of diens vertegenwoordiger ter beschikking gesteld vervoermiddel dat niet in alle opzichten aan de eisen van de wet voldoet.
2. Het in lid 1 bepaalde is ook van toepassing wanneer:
a. het vervoer door de werkgever aan derden is opgedragen;
b. het vervoer in overleg met de werkgever door een van de in
dienst zijnde werknemers wordt uitgevoerd.
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Artikel 31
Gereedschaps-, kleding- en EHBO-toeslag
1. Aan steenhouwers wordt, indien zij in het bezit zijn en gebruik
maken van het tot de normale uitrusting behorende gereedschap een
toeslag verstrekt van 0,71 per dag respectievelijk 3,55 per week.
2. Indien werkkleding niet door de werkgever wordt verstrekt zal aan
de werknemers voor het gebruik van werkkleding, waaronder ook
valt te verstaan waterlaarzen en/of waterkerende kleding, een kledingtoeslag worden verstrekt van 0,72 voor werkkleding en 0,40 per dag
voor werkschoeisel. (per week 3,60 respectievelijk 2,00).
3. De werkgever zal aan de werknemer die in het bezit is van het geldend EHBO-diploma een toeslag verstrekken van 50,57 per jaar.
4. De kostenvergoedingen zullen per 1 juli van enig jaar worden verhoogd met de procentuele stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor werknemersgezinnen met een laag gezinsinkomen van
april van dat jaar ten opzichte van het april-cijfer in het jaar dat
direct daar aan vooraf gaat.
Artikel 32
Vergoeding verzekering tegen ziektekosten
1. Een werknemer die niet valt onder de bepalingen van de ziekenfondswet en een ziektekostenverzekering afsluit, welke ten minste voldoet
aan de in lid 5 genoemde voorwaarden, krijgt van de werkgever een
bijdrage in de kosten als beschreven in lid 3. De werkgeversbijdrage
zal in periodieke termijnen worden betaald, tegen overlegging door
de werknemer van het bewijs van betaling der verzekeringspremie.
3. De werkgeversbijdrage, tezamen met een eventuele anderszins toegekende tegemoetkoming aan de werknemers met betrekking tot zijn
ziektekosten, zal tenminste 50% van de ziektekostenpremie bedragen, waartoe ook de premies AWBZ, WTZ en MOOZ behoren, met
dien verstande dat de werkgever de werknemer minimaal een bedrag
vergoedt gelijk aan de maximum-werkgeverspremie in het kader van
de Ziekenfondswet.
4. Indien door een bedrijfsongeval de werknemer naar een medisch
specialist wordt verwezen zal de werkgever de eigen bijdrage voor
het consult vergoeden.
5. Onder een ziektekostenverzekering wordt een verzekering voor de
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werknemer en zijn gezinsleden verstaan die de volgende rubrieken
vergoedt:
a. kosten van verpleging en behandeling in de laagste klasse van
een ziekenhuis, een sanatorium en een psychiatrische inrichting;
b. kosten van niet-klinische specialistische behandeling;
c. kosten van kunst- en hulpmiddelen.
Artikel 32A
Kostenvergoedingen algemeen
De kostenvergoedingen in het voorgaande artikel betreffen een minimum. De werkgever is gerechtigd een hogere kostenvergoeding te geven, indien omstandigheden binnen de onderneming dit rechtvaardigen,
en/of de werknemer bepaalde specifieke werkzaamheden moet verrichten die kosten voor de werknemer met zich meebrengen.
HOOFDSTUK VI
SOCIALE FONDSEN, OPBOUW VAKANTIERECHTEN,
VAKANTIE EN PENSIOEN
Artikel 33
Sociale fondsen en premieverplichtingen
1. De bepalingen van:
– de Statuten en het Vakantiereglement van de Stichting Vakantiefonds Natuursteenbedrijf, hierna te noemen het Vakantiefonds,
– de Statuten en het Reglement van de Stichting Aanvullingsfonds
Werknemersverzekeringen Natuursteenbedrijf, hierna te noemen
de SAWN;
– de Statuten en het Reglement van de Stichting Uittreden
Natuursteenbedrijf alsook nadere uitvoeringsvoorschriften van
organisatorische aard, welke door de besturen van genoemde
Stichtingen worden gegeven binnen het kader en de doelstellingen van hun statuten en hun reglementen, binden de werkgevers
en werknemers alsof die bepalingen in deze CAO waren opgenomen.
2. Waar in deze CAO wordt gesproken over bijdrage- en premieverplichtingen van de werkgevers jegens de SAWN en het Scholings29

fonds, wordt daarmede aan de betrokken fondsen een zelfstandig
recht op invordering jegens de werkgevers toegekend.
3. De betalingen van de bijdragen en premies ter voorziening in de
doelstellingen van het Vakantiefonds dienen rechtstreeks te worden
voldaan aan een aangewezen werkmaatschappij van de SFB-groep,
waaraan voornoemde fondsen de administratie hebben opgedragen.
De betreffende werkmaatschappij is onder meer gehouden aan de
desbetreffende werknemers mededeling te doen omtrent de uit voormelde betalingen voortvloeiende opbouw van rechten, welke de
werknemers aan voormelde fondsen kunnen ontlenen.
4. De werkgever dient per loonbetalingstijdvak, doch tenminste eenmaal per vier weken, de door hem verschuldigde premies en bijdragen aan de in lid 1 vermelde fondsen aan de aangewezen werkmaatschappij van de SFB-groep te betalen, onder gelijktijdige verstrekking
van alle gegevens, benodigd voor rechtenbijboeking van de individuele werknemer.
5. Het verschuldigde aan premies en bijdragen dient te worden vastgesteld aan de hand van een door een werkmaatschappij van de SFBgroep, hierna te noemen het SFB aan de werkgever te verstrekken
premie-waardentabel. De methode van betaling wordt in een afzonderlijke instructie aan de werkgever ter hand gesteld.
6. De werkgever, aangesloten bij de SFB-groep, is gehouden gelijktijdig met de onder lid 5 van dit artikel bedoelde betalingen, betalingen te doen ter zake van voorschotpremie sociale verzekering.
7. Het SFB verstrekt aan de werknemer iedere vier weken een overzicht
van de door zijn werkgever te zijnen name betaalde premies en bijdragen, alsmede van het totaal van zijn tegoed uit het Vakantiefonds
en de voor hem in het betreffende rechtjaar opgebouwde rechten bij
het Pensioenfonds.
8. Het bestuur van het Vakantiefonds stelt nadere voorschriften vast
omtrent de wijze waarop de werknemer over zijn tegoed kan beschikken en stelt de werknemer daarvan schriftelijk op de hoogte.
9. Indien door een werkgever geen premies en bijdragen als bedoeld
onder lid 3 voor een bij hem in dienst zijne werknemer worden
gestort, ontvangt de desbetreffende werknemer een overzicht met de
vermelding dat geen premies en bijdragen gestort zijn. Onder nader
door het bestuur van het Vakantiefonds vast te stellen voorwaarden
kan een werknemer alsdan een beroep doen op een garantieregeling
opgenomen in bijlage X, met dien verstande dat onder die regeling
per dienstverband per rechtjaar maximaal over acht weken kan worden uitgekeerd.
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10. De besturen van de in lid 1 genoemde fondsen zullen in onderlinge
afstemming in de aldaar genoemde reglementen voorschriften opnemen tot het treffen van sancties indien door een werkgever geen premies en bijdragen als bedoeld in lid 2 voor een bij hem in dienst
zijnde werknemer worden gestort.
Artikel 34
Opbouw vakantierechten
1. Krachtens de bepalingen van de in lid 1 van artikel 33 genoemde
reglementen is de werkgever voor iedere dag tot een maximum van
5 dagen per week, waarop de werknemer in zijn dienst betaalde
arbeid heeft verricht, jegens hem gehouden tot het storten van de
voorgeschreven bijdragen en premies in de in artikel 33 lid 1 genoemde fondsen, met dien verstande dat die verplichtingen over
zaterdagen, en zondagen niet op de werkgever rusten, tenzij de op
zaterdag en zondag verrichte arbeid betrekking heeft op buiten de
grenzen van artikel 13 vallende uren, waarbij de normale arbeidsduur
niet wordt overschreden.
2. De werkgever betaalt hetgeen hij ten aanzien van zijn werknemer
verschuldigd is aan de in lid 1 genoemde fondsen rechtstreeks aan
de werkmaatschappij van de SFB-groep, die als uitvoeringsorgaan
van het bedoelde fonds is aangewezen. Voor de wijze waarop zijn
werknemers over hun uit die betalingen voortvloeiende rechten kunnen beschikken, wordt verwezen naar artikel 33, de lid 8.
3. Indien de werkgever niet aan zijn verplichtingen jegens de werknemer met betrekking tot de voorgeschreven rechtwaarde aan het
Vakantiefonds voldoet, kan uitsluitend de werknemer, diens gemachtigde of namens hem de vakorganisatie waarvan de werknemer lid
is, de werkgever sommeren onmiddellijk de verschuldigde rechtwaarde aan het Vakantiefonds te voldoen.
4. In het geval een werknemer wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder dan 7,4 uur per dag heeft gewerkt, is de werkgever voor
hem aan de in artikel 33 genoemde fondsen bijdrage en premies verschuldigd over het werkelijk verdiende loon.
5. De werkgever jegens de werknemer gehouden tot het storten van de
voorgeschreven bijdrage en premies als bedoeld onder lid 1a over
een dag, waarop de werknemer niet heeft gewerkt, maar op grond
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van artikel 13B (vier daagse werkweek ouderen) een vrije dag heeft
ingekocht.
6. Ook is de werkgever jegens de werknemer gehouden tot het storten
van de voorgeschreven bijdrage en premies als bedoeld onder lid 1a
over een dag, waarop de werknemer niet heeft gewerkt, maar waarover de werkgever aan de werknemer wel loon heeft betaald, dan wel
verschuldigd is. Onder ,,loon’’ wordt ten deze niet begrepen een al
dan niet verplichte aanvulling op een uitkering ingevolge een der
sociale verzekeringswetten.
7. Indien de werknemer in dienst van een werkgever minder dan 5
dagen per week werkt, doch niettemin tenminste het in deze overeenkomst voorgeschreven aantal uren per week, wordt deze werknemer geacht zijn loon over 5 dagen te ontvangen.
8. De bepalingen van de statuten en het reglement van de Stichting
Vakantiefonds Natuursteenbedrijf, alsmede door het algemeen bestuur van dit fonds, binnen het kader en de doelstellingen van de statuten en reglementen gegeven nadere uitvoeringsvoorschriften van
organisatorische en administratieve aard, binden werkgever en werknemer alsof zij in deze overeenkomst opgenomen waren.
9. De werkgever is voorts gehouden tot het storten van de voorgeschreven bijdrage en premies als bedoeld onder lid 1 voor iedere dag,
waarover hij op grond van het bepaalde in het pensioenreglement
premie verschuldigd is aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor
de Bouwnijverheid.
10. De werkgever is van zijn schuld ten aanzien van zijn voormelde verplichtingen gekweten, door het storten van de in lid 1 genoemde bijdragen bij de aangewezen werkmaatschappij van de SFB-groep of
zijn vertegenwoordigers.
Artikel 34A
Aanvullingen bij werkloosheid
1. Een werknemer die recht heeft op een werkloosheidsuitkering al dan
niet door een werkmaatschappij van de SFB-groep verstrekt – voor
de duur van de werkloosheid als bedoeld in artikel 18 van de
Werkloosheidswet en voor de duur van de periode waarin de uitkering aan de werknemer wordt verstrekt met een maximum van 6
maanden, overeenkomstig het reglement SAWN, heeft tevens aanspraak op de verstrekking van een vakantierechtwaarde van 100%
alsmede op volledige voortzetting van de pensioenopbouw, een en
ander overeenkomstig zijn aanspraken bij werken. Het recht op
voortzetting van de pensioenopbouw vervalt indien en voor zover
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aanspraak bestaat op voortzetting uit hoofde van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering.
2. Een werknemer die recht krijgt op een loongerelateerde werkloosheidsuitkering, zoals bedoeld in de artikelen 18 en 42 van de
Werkloosheidswet heeft overeenkomstig het reglement SAWN gedurende de eerste 13 weken recht op een aanvulling van de WWuitkering tot 80% van het betreffende dagloon.
4. Een werknemer, die laatstelijk gewerkt heeft voor een bedrijf vallende onder deze CAO maar voor wat betreft de uitvoering van de
WW niet valt onder het UWV Bouwnijverheid en toch in aanmerking wenst te komen voor de onder leden 1, 2 en 3 genoemde aanvullingen, dient zelf actief zorg te dragen voor zijn aanmelding. Hij
dient hiertoe een melding te maken bij het UWV Bouwnijverheid,
Postbus 2416, 1000 CK Amsterdam. Deze meldingsplicht geldt ook
voor deze groep van betrokkenen indien zij in aanmerking wensen te
komen voor andere door de SFB-groep verzorgde aanvulling(en) of
uitkering(en).
6. Betrokkene uit lid 4 is verplicht aan het SFB alle gegevens te verstrekken, die van belang zijn voor de beoordeling van het recht op
en de hoogte van de aanvullingen/verstrekkingen. Hiertoe behoort
ook de verplichting tot afmelding, indien betrokkene geen recht op
een uitkering meer heeft.
8. De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die in het kader van
een proefplaatsing (Wet Amber) werkzaam is, blijft het recht op de
aanvullingen WW behouden.
9. Zieke werklozen vanuit de bedrijfstak Natuursteenbedrijf die (na
twee wachtdagen) recht hebben op ziekengeld, hebben recht op:
– een uitkering van 70% x het dagloon tijdens de wachtdagen;
– 30% suppletie op het ziekengeld vanaf de 16e ziektedag;
– een vakantiewaarde en een pensioenpremie ter grootte van het
werkgevers en het werknemersdeel zodat de bestaande pensioenopbouw wordt gecontinueerd.
10. De uitvoering van de regeling wordt verzorgd door de SAWN dat
zijn administratie heeft opgedragen aan het UWV Bouwnijverheid.
De nadere voorwaarden van de regeling zijn vastgelegd in het Reglement SAWN.
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11. Voor de financiering van de regeling is de werkgever een bijdrage
verschuldigd, die bij reglement wordt vastgesteld en is gebaseerd op
het aantal werknemers, dat na beëindiging van het dienstverband met
de betreffende werkgever op basis van dit artikel een aanvulling
krijgt op de (loongerelateerde of kortdurende) WW-uitkering. De
premie wordt geïnd door het UWV Bouwnijverheid.
1

Werknemers die een kortdurende werkloosheidsuitkering ontvangen kunnen eveneens de eerste 13 weken aanspraak maken op deze
aanvulling, mits aan de voorwaarden van het reglement is voldaan,
tenzij betrokkene als gevolg van wettelijke bepalingen geen voordeel
heeft van deze aanvulling. Betrokkene dient zich indien hij in aanmerking wenst te komen zich aan te melden bij het SAWN.

12. Elke werkgever die werknemers in dienst heeft waarop deze CAO
van toepassing is, dient aan het SFB de loongegevens te verstrekken
die deze noodzakelijk acht voor de jaarlijkse heffing van de bijdrage
ten behoeve van de SAWN.
Artikel 35
Rechtwaarden en uitkeringen
1. De voor een werknemer verschuldigde bijdragen aan het Vakantiefonds betreffen voorzieningen voor de bestrijding van loonderving
over de in deze CAO aangegeven vakantie-, snipper- en feestdagen
en voor vakantietoeslag. Deze bijdragen zullen worden verstrekt op
basis van het geldend uurloon.
2. De premiebijboeking heeft betrekking op de bijdrage verschuldigd
aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid.
3. Voor zover de voor de werknemer gestorte bijdragen dit toelaten,
worden uit het Vakantiefonds vergoed:
Over het rechtjaar 2002/2003
a. De loonderving over 25 verlofdagen en 7 feestdagen: tweede
Paasdag 1 april 2002, Koninginnedag 30 april 2002, Hemelvaartsdag 9 mei 2002, tweede Pinksterdag 20 mei 2002, eerste kerstdag
25 december 2002, tweede kerstdag 26 december 2002, nieuwjaarsdag 1 januari 2003.
(De loonderving voor jeugdigen over respectievelijk 29 verlofdagen en 7 feestdagen).
b. Een toeslag van 8% over het rechtens geldend loon.
Over het rechtjaar 2003/2004
c. De loonderving over 25 verlofdagen en 7 feestdagen:, tweede
Paasdag 21 april 2003, Koninginnedag 30 april 2003, Hemel34
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vaartsdag 29 mei 2003, tweede Pinksterdag 9 juni 2003, eerste
kerstdag 25 december 2003, tweede kerstdag 26 december 2003,
nieuwjaarsdag 1 januari 2004.
(De loonderving voor jeugdigen over respectievelijk 29 verlofdagen en 5 feestdagen).
d. Een toeslag van 8% over het rechtens geldend loon.
4. De werkgever zal aan de werknemer die in het jaar dat hij de 53
jarige leeftijd bereikt de loonderving over 1 verlofdag vergoeden alsmede de over 1 dag verschuldigde bijdrage.
5. De werkgever zal aan de werknemer die in het jaar dat hij de 54
jarige leeftijd bereikt de loonderving over 2 verlofdagen vergoeden
alsmede de over 2 dagen verschuldigde bijdrage.
6. De werkgever zal aan de werknemer van 55 jaar en ouder de loonderving over 13 verlofdagen vergoeden alsmede de over 13 dagen
verschuldigde bijdrage.
7. Het rechtens geldend loon en de rechtwaarden over de extra verlofdagen zoals is bedoeld in de leden 4, 5, en 6 zullen door de werkgever worden uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats in onderling overleg doch uiterlijk binnen 14 dagen na opname van deze dagen. De
werkgever kan declareren bij het Vakantiefonds. Daartoe dient een
declaratieformulier van het Vakantiefonds te worden ondertekend,
door zowel de werkgever als de betrokken werknemer. Slechts indien
een extra verlofdag daadwerkelijk wordt opgenomen, zal het
Vakantiefonds tot uitbetaling overgaan.
8. Bij bedrijfssluiting als gevolg van vakantie heeft de jeugdige werknemer met een leer/arbeidsovereenkomst die na het verlaten van een
school niet kan beschikken over voldoende vakantiewaarden recht op
een loondervingsuitkering van het Vakantiefonds, indien de werknemer tenminste 5 weken heeft gewerkt direct voorafgaande aan de
bedrijfssluiting.
9. Per betalingsperiode zal de opbouw van de loonderving tijdens
vakantie-, feest- en snipperdagen en de vakantietoeslag geschieden
door middel van een uniform door partijen vast te stellen percentage
van het geldend loon. Deze uniforme percentages zijn opgenomen in
bijlage VII van deze CAO.
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Artikel 36
Vakantie-, snipper-, feest- en roostervrije dagen
1. Aantal verlofdagen.
Ten aanzien van iedere werknemer is het recht op verlof als volgt
geregeld:
werknemers beneden 18 jaar: 29 werkdagen;
werknemers van 18 t/m 52 jaar: 25 werkdagen;
werknemers van 53 jaar: 26 werkdagen;
werknemers van 54 jaar: 27 werkdagen;
werknemers van 55 jaar en ouder: 38 werkdagen.
* Opmerking: Bovenstaande leeftijden dienen gedurende het kalenderjaar bereikt te worden.
2. Extra verlofdag.
In een jaar dat de wintersluiting (zogenaamd kerstweek) 5 verplichte
snipperdagen vergt hebben de werknemers recht op 1 verlofdag
extra.
3. Zomervakantie.
Vijftien van de beschikbare verlofdagen moeten aaneengesloten worden opgenomen in een periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s).
4. Wanneer vakantie- of roostervrije dag nemen.
De werknemer heeft het recht zelf te bepalen wanneer hij zijn
vakantieen/of atv-dagen opneemt, tenzij gewichtige bedrijfsbelangen
zich hiertegen verzetten.
5. Snipperdagen.
b. Verplichte snipperdagen 2003/2004.
Als verplichte snipperdagen zijn in het rechtjaar 2003/2004 van
de beschikbare verlofdagen aangewezen 29, 30 en 31 december
2003, alsmede de vrijdag na Hemelvaartsdag en Goede Vrijdag.
c. 24 december zal als verplichte snipperdag gelden, behalve wanneer deze datum op een zaterdag of zondag valt, dan is deze dag
besteedbaar als vrije snipperdag.
d. Vrije snipperdagen.
De nog resterende verlofdagen in een rechtjaar kunnen in onderling overleg tussen werkgever en werknemer in de loop van dat
rechtjaar worden opgenomen.
6. Feestdagen.
Iedere werknemer heeft recht op verlof tijdens de erkende algemene
en erkende christelijke feestdagen, te weten de beide Kerstdagen,
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag, alsook over de dag die als Koninginnedag, wordt gevierd.
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Wanneer bij ploegendienst op deze dagen wordt gewerkt, zal ter
compensatie op een andere dag vrijaf worden gegeven.
7. Verhindering verlof.
Voor zover de werknemer wegens omstandigheden als bedoeld in
artikel 7:637 BW verhinderd is zijn verlof te genieten, moet hem alsnog verlof worden gegeven op een in overleg met de werknemer
door de werkgever vast te stellen tijdstip, mits de werknemer vóór
de aanvang van de verhindering deze aan de werkgever heeft medegedeeld, ofwel het betreft dagen waarop de werknemer wettelijk ziekengeld genoten heeft.
8. Betaling verlof- en feestdagen.
De werknemer heeft geen recht op enige betaling door de werkgever
over hem verleende verlof- en feestdagen als in lid 1 tot en met 5
vermeld, indien de werkgever aan zijn verplichtingen tot betaling
van de bijdrage aan het Vakantiefonds heeft voldaan.
9. Niet christelijke feestdagen.
Werknemers met een niet christelijke/westerse geloofsovertuiging
hebben het recht om de hen ter beschikking staande snipperdagen op
te nemen ter gelegenheid van hun specifieke feest- en gedenkdagen.
10. Buitenlandse werknemers.
Buitenlandse werknemers hebben recht op maximaal 2 weken onbetaald verlof, aansluitend op hun vakantieperiode.
11. Roostervrije dagen/5 mei.
a. De werknemer heeft elk kwartaal recht op 1 roostervrije dag met
doorbetaling van loon en de bijdragen en premies als bedoeld in
artikel 33 leden 3 en 6. De roostervrije dag van het tweede kwartaal wordt in beginsel vastgesteld op 5 mei (nationale bevrijdingsdag).
b. De roostervrije dag wordt telkens in overleg tussen werkgever en
werknemer vastgesteld en door de werknemer opgenomen voor
afloop van de kwartaal-periode.
c. Voor dienstbetrekkingen die zich niet over de volledige kwartaalperiode uitstrekken geldt bij een dienstverband van:
– 2 maanden of meer: 1 hele dag;
– 1 maand of meer: 0,5 dag;
– minder dan 1 maand: geen roostervrije dag.
d. Op grond van artikel 20A krijgen alle werknemers per jaar 1
extra roostervrije dag.
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Artikel 37
Bijzonder verlof
2. Werknemers van 62, 63 en 64 jaar hebben recht op 5 dagen educatief verlof voor het volgen van een cursus ter voorbereiding op hun
pensionering. De bewijzen van het volgen van zo’n cursus worden
aan het Centrum Natuursteen overgelegd, waarna het Centrum Natuursteen deze dagen zal vergoeden.
Artikel 38
Het pensioen
1. In de bedrijfstak is een pensioen- en een vroegpensioenregeling.
Artikel 39
Aanvullingsregeling Vroegpensioen
1. Werknemers, alsmede werknemers die in de periode van drie maanden direct voorafgaande aan de uittredingsdatum werkloos zijn geworden, kunnen besluiten om ingaande de eerste dag van enige
maand waarin de werknemer de 60-jarige leeftijd bereikt, vervroegd
uit het arbeidsproces te treden; zulks met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en overeenkomstig de aan de CAO gehechte
Voorwaarden Aanvullingsregeling (bijlage XI) mits zij niet anders
dan 20 jaar als werknemer ingevolge de wet gewerkt hebben.
2. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde kunnen de werknemers, alsmede werknemers die in de periode van drie maanden
direct voorafgaande aan de uittredingsdatum werkloos zijn geworden, ingaande de eerste dag van enige maand na het bereiken van de
57-jarige leeftijd, vervroegd uit het arbeidsproces treden indien zij
voorafgaande aan de uittredingsdatum minimaal 40 jaar werknemer
in de zin van het BW zijn geweest en gedurende 30 jaar actief deelnemer zijn geweest in het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid of een daarmee door partijen in het kader van de vrijstellingsregeling gelijkgestelde pensioenverzekering en overigens gedurende
de laatste 4 jaar, direct voorafgaande aan de uittredingsdatum, zonder onderbreken anders dan door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid werkzaam zijn geweest als werknemer in de zin van deze CAO.
Zulks met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn en
overeenkomstig de aan deze CAO gehechte ,,voorwaarden
aanvullingsregeling’’, met uitzondering van hetgeen daar gesteld is
in artikel 2.
Voor de termijn van 40 jaar gelden ook jaren in militaire dienst ter
vervulling van de dienstplicht.
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3. a. Werknemers die volgens de leden 1 en 2 recht hebben om vervroegd uit te treden, zijn tevens gerechtigd dit in deeltijd te doen,
onder nader genoemde voorwaarden in bijlage XI (voorwaarden
aanvullingsregeling) mits dit met toestemming van de werkgever
geschiedt.
b. Werknemers die gebruik maken van de mogelijkheid van deeltijduittreden krijgen de garantie dat zij ook gebruik van de voltijdregeling kunnen maken.
4. Werknemers die voldoen aan de eisen van lid 2 van dit artikel krijgen een aanvulling op de uitkering vanuit het vroegpensioen. Deze
aanvulling leidt bij maximale vroegpensioenopbouw tot een totaal
uitkeringsbudget (voor vroegpensioen en een aanvulling uit de regeling in bijlage XI van deze CAO) van:
450% per 1 juli 2000;
425% per 1 juli 2001;
400% per 1 juli 2002.
Werknemers die alleen voldoen aan de eisen van lid 1 van dit artikel
krijgen een aanvulling op het vroegpensioen tot een totaal uitkeringsbudget ter grootte van 375%.
De aanvullingen worden verstrekt conform de voorwaarden van bijlage XI van deze CAO.
5. Werknemers die later uittreden dan de eerst mogelijke uittredingsdatum in de zin van lid 1 dan wel lid 2 van dit artikel, behouden het
recht op het uitkeringsbudget op grond van deze regeling behorende
bij de eerst mogelijke datum, waarop wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling.
6. Werknemers die later uittreden dan de uittredingsdatum in de zin van
lid 1 of lid 2 , omdat pas op latere leeftijd van de werknemer aan de
voorwaarden van lid 1 en/of 2 wordt voldaan krijgen het in lid 4
bepaalde uitkeringsbudget pas vanaf het moment dat zij aan de voorwaarden van leden 1 en 2 voldoen.
7. Werknemers die uittreden krijgen een maximale gecombineerde uitkering op grond van deze aanvullingsregeling en vroegpensioenuitkering van 80% per jaar.
11. De werkgever is verplicht alle loongegevens van het in de onderneming werkzame personeel, vallende onder deze CAO te verstrekken
aan SFB-CAO-regelingen van de SFB Groep voor zo ver dit door
deze maatschappij noodzakelijk wordt geacht voor de jaarlijkse in39

ning van de bijdrage. Dit geldt ongeacht de uitvoeringsorganisatie
waarbij de werkgever is aangesloten.
12. De premies en bijdragen voor de in artikel 33 genoemde fondsen,
met uitzondering van de bijdragen aan het vakantiefonds, die worden afgedragen over dagen die het maximaal aantal opbouwdagen
per rechtjaar overschrijden, komen ten goede aan de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf.
13. In geval van een uitkering op grond van deze regeling zal de hoogte
van de uitkering uit deze regeling worden bepaald door op het budget, zoals genoemd in artikel 39 lid 4, het door de werknemer opgebouwde en tot uitkering komende vroegpensioen in mindering te
brengen. Ook niet tot uitkering komende opgebouwde vroegpensioenrechten, waar dan ook opgebouwd, worden in mindering gebracht op
de uitkering op grond van deze regeling.
14. De uitkering op grond van deze regeling zal niet tot een hogere uitkering leiden dan tot een die overeenkomt met de mate waarin
gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid uit te treden op grond
van artikel 39 lid 1 en lid 2.
HOOFDSTUK VII
OPLEIDING
Artikel 40
A. Vakopleiding jeugdigen
1. De werkgevers en werknemers zullen de op het beroep gerichte
opleiding bevorderen. Te dien einde zullen werkgevers zoveel mogelijk met bij hen in dienst zijnde werknemers tot en met 27 jaar een
leerovereenkomst, als bedoeld in de Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs (vanaf 1 januari 1996 de Wet Educatie en Beroepsonderwijs), voor het beroep natuursteenbewerker aangaan.
2. Indien een werknemer tot en met 27 jaar deelneemt aan avondonderwijs, bij een door de overheid erkende onderwijsinstelling, zal hij
daarvoor op dagen dat hij dit onderwijs volgt, in de gelegenheid worden gesteld de arbeidsdag zoveel eerder te beëindigen als in verband
met het aanvangsuur van het avondonderwijs nodig is, zulks met
behoud van loon.
3. De jeugdige werknemers, tot de leeftijd van 18 jaar, die niet kunnen
deelnemen aan een vorm van beroepsopleiding als bedoeld in lid 1,
zullen in de gelegenheid worden gesteld met behoud van loon, ten
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hoogste één dag per week deel te nemen aan een cursus van de
erkende vormingsinstituten voor werkende jongeren.
4. Werknemers die de voortgezette opleiding in het kader van de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs, voor het beroep natuursteenbewerker
aangaan, krijgen een werkgarantie voor de duur van de opleiding.
5. Het is voor jeugdige werknemers tot 18 jaar verboden om in tarief
arbeid te verrichten.
6. Nieuwe intreders in de bedrijfstak hebben het recht om een cursus
arbeidsomstandigheden en veilig werken te volgen.
B. Diplomatoeslagen jeugdigen
1. Voor jeugdige werknemers die in opleiding zijn voor het behalen van
de in lid 2 genoemde diploma’s, zal het garantieloon gelden van
werknemers die één jaar ouder zijn.
2. Het garantie-uurloon voor jeugdige werknemers die in het bezit zijn
van een diploma ,,Basis Beroepsopleiding Natuursteenbewerken’’
(niveau 2) of een diploma ,,aspirant-gezel steenhouwen’’ zal verhoogd worden met 4%, en het garantieloon voor jeugdige werknemers die in het bezit zijn van het diploma ,,gezel in het steenhouwen’’ (niveau 3) of het diploma ,,Kaderopleiding Natuursteenbedrijf’’ (niveau 4) zal verhoogd worden met 5%.
3. Voor jeugdige werknemers van 20 jaar geldt dan het loon voor volwassen werknemers, verhoogd met 4% indien zij in het bezit zijn van
het diploma ,,aspirantgezel steenhouwen’’ of van het diploma Basis
Beroepsopleiding Natuursteenbewerken (niveau 2) en een verhoging
van 5% indien zij in het bezit zijn van het diploma ,,gezel in het
steenhouwen’’ (niveau 3) of Kaderopleiding Natuursteenbedrijf (niveau 4).
4. Vergelijkbare diploma’s van natuursteenopleidingen uit de landen
van de Europese Gemeenschap worden door de bedrijfstak erkend en
geven dezelfde rechten ten behoeve van inschaling in de loongroepen en de in de CAO opgenomen diplomatoeslagen.
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C. Vakopleiding volwassenen
De werkgever is verplicht de volwassen werknemer in de gelegenheid te
stellen tot het volgen van applicatiecursussen, georganiseerd door Bouwradius of Stichting Arbouw, dan wel een daarmee door of namens partijen gelijk te stellen instelling. Indien de betreffende cursussen worden
gegeven binnen de normale werktijd, zal het gederfde loon worden doorbetaald. Tot de cursussen worden ook de Arbouw-cursussen Veiligheid
en Gezondheid, de daarop aansluitende verdiepingscursus, alsmede de
EHBO-cursus gerekend. De cursuskosten van deze cursussen worden
vergoed uit het scholingsfonds.
D. (Bij)scholing
1. Het Centrum Natuursteen heeft als doel de vergroting van de vakkennis en vakbekwaamheid in brede zin van de werknemers en
werkgevers vallend onder deze CAO. Het Centrum Natuursteen valt
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het Bedrijfschap
Natuursteenbedrijf.
3. Iedere werknemer heeft een individueel recht op gemiddeld twee
dagen scholing per jaar. Het scholingsrecht mag door de werknemer
worden opgespaard tot een maximum van zes dagen. Over de dagen
boven dit maximum vervalt het scholingsrecht.
4. De werknemer maakt in principe een keuze uit het cursusaanbod. De
werkgever stelt de werknemer in staat zijn scholingsrecht te effectueren. In overleg bepalen werkgever en werknemer wanneer de
werknemer scholing volgt. Indien de werkgever en/of werknemer
van mening zijn dat de werknemer een cursus zou mogen volgen die
niet voorkomt in het cursusaanbod van het Centrum Natuursteen
kunnen zij gezamenlijk bij het bestuur een aanvraag indienen voor
een tegemoetkoming in de kosten.
Dit geldt ook voor scholing naar een andere functie binnen of buiten
de bedrijfstak of een (cursus) loopbaanadvies.
6. Het Centrum Natuursteen stelt in opdracht van CAO-partijen een
scholingscoördinator aan. Deze inventariseert de scholingsbehoeften,
doet voorstellen voor kwaliteitsverbetering en stimuleert werkgevers
en werknemers tot deelname aan bijscholingsactiviteiten.
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HOOFDSTUK VIII
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Artikel 41
Stichting Arbouw
1. De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn van mening dat de
Stichting Arbouw van groot belang is voor de bedrijfstak. Partijen
zullen de Stichting Arbouw medewerking verlenen bij de uitoefening
van haar taak.
2. Alle werknemers in de zin van deze CAO hebben recht op de door
de Stichting Arbouw, al dan niet door middel van derden, te verlenen voorlichting, informatie en onderzoek op het gebied van de veiligheid en de gezondheid in de bedrijfstak.
3. Alle werknemers in de zin van deze CAO hebben recht op het door
de Stichting Arbouw vastgestelde, op het individu-gerichte pakket
bedrijfsgezondheidszorg, als overeengekomen tussen de Stichting
Arbouw en de ARBO-Unie en zoals opgenomen in bijlage V bij deze
CAO.
4. Indien een werknemer in de loop van zijn dienstverband voor zijn
functie geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt zal zijn werkgever binnen zijn onderneming zoeken naar mogelijkheden om voor
deze werknemer passend werk te vinden.
5. De werkgever is verplicht om functionarissen van de Stichting Arbouw, alsmede functionarissen van de door de Stichting Arbouw
gecontracteerde bedrijfsgezondheidskundige of andere diensten, een
eenmalig, oriënterend onderzoek op de werkplek te laten uitvoeren.
Deze werkplekonderzoeken vinden plaats met inachtneming van de
normale gedragsregels bij het bezoeken van bedrijven en werkplaatsen.
Artikel 42
Zandsteenbesluit
1. De werknemer kan niet verplicht worden zandsteen te bewerken dan
wel te verwerken als de vereiste vergunning ontbreekt en/of de nood43

zakelijke voorzieningen niet aanwezig zijn. Een en ander zoals
omschreven in het Zandsteenbesluit.
2. Werknemers voor wie het wenselijk is dat zij geen werk in zandsteen
verrichten, kunnen tot dit werk door hun werkgever niet verplicht
worden. Deze wenselijkheid kan uitsluitend blijken uit een verklaring van de geneeskundige bij de door de Stichting Arbouw aangewezen ARBO-dienst die een geneeskundig onderzoek van de werknemer heeft verricht.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 mag geen ontslag ten gevolge hebben.
4. Partijen zullen zich, via het Centrum Natuursteen, inzetten om de
been verwerking van zandsteen verder terug te dringen.
Artikel 43
Asbestverbod
Het is voor werkgevers en werknemers in het Natuursteenbedrijf niet
toegestaan om materialen waarin asbest is verwerkt te bewerken of te
verwerken.
Indien een werknemer zekerheid wil hebben of het materiaal dat hij
bewerkt of verwerkt asbesthoudend is dan heeft hij het recht om na overleg met zijn werkgever een monster voor onderzoek aan de Stichting
Arbouw toe te sturen.
Artikel 44
Persoonlijke beschermingsmiddelen
1. De werknemer heeft het recht zijn werk te onderbreken indien en
zolang de persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreken die voor
het op dat moment onderhanden werk nodig zijn.
2. In elk uur dat de werknemer voor zijn werk een Van der Grinten-kap
draagt, heeft hij recht op 10 minuten onderbreking.
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HOOFDSTUK X
KINDEROPVANG
Artikel 46
Kinderopvang
1. Er is een regeling voor voorschoolse en buitenschoolse opvang van
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
2. Jaarlijks wordt er door CAO-partijen een budget van maximaal
€ 22 689 voor deze regeling beschikbaar gesteld. Het Centrum Natuursteen beheert het budget. Werknemers die van de kinderopvangregeling gebruik willen maken kunnen zich aanmelden bij het Centrum Natuursteen en hier verdere informatie ontvangen.
3. Voor zo ver het budget het uit het voorgaande lid dit toestaat, komt
de werknemer die gebruik maakt van deze regeling in aanmerking
voor een vergoeding voor zover het kind of de kinderen worden
ondergebracht bij een erkend kinderdagverblijf of een erkend gastoudergezin.
4. De werknemer draagt bij in de kosten door middel van een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt vastgesteld volgens de door het ministerie van VWS opgestelde tabel.
5. De uitvoering van de regeling wordt opgedragen aan Kintent, welke
gevestigd is aan de Maliebaan 87 te Utrecht.
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BIJLAGE I
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WERKNEMERS ALS
BEDOELD IN ARTIKEL 1 LID 3 VAN DE LANDELIJKE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET
NATUURSTEENBEDRIJF
Voor leidinggevend personeel, toezichthoudend personeel, tekenkamerpersoneel, administratief personeel en vertegenwoordigers, gelden de
volgende artikelen uit de CAO, met dien verstande dat het de werkgever geoorloofd is, in voor de werknemer gunstige zin daarvan af te wijken.
Hoofdstuk I:
Artikel 1 en 2
Hoofdstuk II:
Artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9A en B 10 lid 1, 11 en 12
Artikel 15 voor zover het bruto jaarloon (zonder overwerk) de 30.700,niet overschrijdt.
Hoofdstuk III
Artikel 13 lid 1, 13A, 14, 17, 20A,B,C, en D, 21
Hoofdstuk IV,
Artikel 23 lid 5, 6
Artikel 24, 24A, 25
Hoofdstuk V
Artikel 28A voor zover vervoermiddel wordt gebruikt ten behoeve van
het werk
Hoofdstuk VI
Artikel 31 lid 3, en 32,
Artikel 33 en 34 beiden van toepassing voor zover het pensioenfonds,
aanvullingsfonds en scholingsfonds betreft,
Artikel 34A m.u.v. de vakantiewaarde. Wél dient er rekening gehouden
te worden met 8% vakantietoeslag,
Artikel 36 met dien verstande dat de werkgever de genoemde dagen volledig dient door te betalen èn jaarlijks aan de werknemer een vakantietoeslag dient uit te keren van 8% van het salaris dat de werknemer in de
12 maanden voorafgaande aan 1 mei van het betreffende jaar bij de
werkgever heeft genoten,
Artikel 37 lid 2,
Artikel 38 en 39, 40B lid 4, 40D en 41
Hoofdstuk VIII:
Artikel 41, 42, 43, 44
Hoofdstuk X
Artikel 46
Bijlage III en IV
Waar in deze bijlage, of in de genoemde artikelen, wordt gesproken van
werknemer(s) worden daaronder mede verstaan werkneemster(s).
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BIJLAGE II
DOOR WERKGEVER EN WERKNEMER IN ACHT TE NEMEN
OPZEGTERMIJNEN
A. Door werkgever in acht te nemen opzegtermijnen
Leeftijd
werknemer

Aantal volle jaren dienstverband
1

2

max

Door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn in weken

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16 t/m 19
20 t/m 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

max
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

max
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

max
4
4
4
4
4
4
4
4
4

max
5
5
5
5
5
5
5
5

max
6
6
6
6
6
6
6

max
7
7
7
7
7
7

max
8
8
8
8
8

max
9
9
9
9

max
10
10
10

max
11
11

max
12

34 t/m 45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46

1(2)

2(3)

3(4)

4(5)

6

7

8

9

10

11

12

13

47

1(2)

2(4)

3(5)

4(6)

7

8

9

10

11

12

13

14

48

1(2)

2(4)

3(6)

4(7)

8

9

10

11

12

13

14

15

49

1(2)

2(4)

3(6)

4(8)

9

10

11

12

13

14

15

16

50

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

11

12

13

14

15

16

17

51

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

12

13

14

15

16

17

18

52

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

12

14

15

16

17

18

19

53

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

12

14

16

17

18

19

20

54

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

12

14

16

18

19

20

21

55

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

12

14

16

18

20

21

22

56

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

12

14

16

18

20

22

23

57

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

12

14

16

18

20

22

24

58 t/m 64

3

3(4)

3(6)

4(8)

10

12

14

16

18

20

22

24

65 e.o.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13
max
14
max
15
max
16
max
17
max
18
max
19
max
20
max
21
max
22
max
23
max
24
max
25
max
26
max
13
max
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B. Door werknemer in acht te nemen opzegtermijnen
Leeftijd
werknemer

16 t/m 24
25/26
27/28
29/30
31/32
33 e.o.

48

Aantal volle jaren dienstverband
1

2

max

Door de werknemer in acht te nemen opzeggingstermijn in weken

3

1
1
1
1
1
1

max
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

4

max
2
2
2
2
2

5

2
2
2
2

6

max
3
3
3
3

7

3
3
3

8

max
4
4
4

9

4
4

10

max
5
5

11

5

12

max
6

13
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BIJLAGE III
AANVULLINGSREGLEMENT WERKNEMERSVERZEKERINGEN
VOOR DE CAO VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF
als bedoeld in artikel 13 van de statuten van de
Stichting Aanvullingsfonds Werknemersverzekeringen Natuursteenbedrijf
HOOFDSTUK 1
ALGEMEEN
Artikel 1
Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
– het fonds:
de Stichting Aanvullingsfonds Werknemersverzekeringen Natuursteenbedrijf;
– de statuten:
de statuten van het fonds;
– het bestuur:
het bestuur van het fonds;
– CAO:
Landelijke Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf;
– premieloon:
het loonbedrag per werknemer per kalenderjaar waarover op grond
van de WW premie wordt geheven, alsmede het bedrag dat op grond
van artikel 9, lid 4 CSV buiten aanmerking wordt gelaten bij de berekening van het loon waarnaar de premie op grond van de WW wordt
geheven;
– de werkgever:
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de werkgever in de zin van de CAO;
– de werknemer:
de werknemer in de zin van de CAO;
degene die op de eerste dag van ongeschiktheid tot werken in de zin
van de Ziektewet of laatstelijk voordat er krachtens artikel 17, 18 of
52b WW voor hem een recht op uitkering ontstond, werknemer was
in de zin van artikel 2 van de statuten;
degene wiens arbeidsongeschiktheid is ingetreden in de eerste zes
maanden van de uitkeringsduur als bedoeld in artikel 42 WW, dan
wel in de periode als bedoeld in artikel 52g WW en die direct voorafgaand aan zijn werkloosheid werknemer was in de zin van de
CAO.
– zieke werkloze:
de werknemer die een uitkering krachtens de Ziektewet ontvangt of
uitsluitend op grond van het bepaalde in artikel 29, tweede lid,
onderdeel b of c, ZW over de eerste twee dagen van ongeschiktheid
tot werken geen uitkering ontvangt, en
op de dag van het ontstaan van zijn ongeschiktheid tot werken als
werknemer werd beschouwd op grond van het bepaalde in artikel 7
ZW en wiens ongeschiktheid tot werken is ingetreden tijdens de
periode, bedoeld in artikel 18, eerste lid, dan wel in de eerste 6
maanden van de uitkeringsduur als bedoeld in artikel 42 WW;
op de dag van het ontstaan van zijn ongeschiktheid tot werken als
werknemer werd beschouwd op grond van het bepaalde in artikel 7
ZW en wiens ongeschiktheid tot werken is ingetreden tijdens de
periode, bedoeld in artikel 52g WW;
gedurende een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 ZW wegens
ziekte ongeschikt is geworden tot het verrichten van zijn arbeid en
wiens dienstbetrekking is geëindigd binnen het loondoorbetalingstijdvak van 52 weken, bedoeld in artikel 7:629, eerste lid, Burgerlijk
Wetboek;
wegens ziekte ongeschikt is geworden tot het verrichten van zijn
arbeid op de dag met ingang waarvan zijn dienst- betrekking is
geëindigd, op grond van het bepaalde in artikel 46 ZW aanspraak op
ziekengeld heeft en op de dag met ingang waarvan zijn dienstbetrekking is geëindigd, recht zou hebben gehad op een uitkering krachtens de WW als hij niet arbeidsongeschikt was geworden.
Onder zieke werkloze wordt niet verstaan de werknemer die recht
heeft op ziekengeld in verband met orgaandonatie, zwangerschap of
bevalling.
– vakantietoeslag:
de vakantiebijslag zoals bedoeld in artikel 11 AD- ZW en artikel 33
van de WW, en de vakantie-uitkering zoals bedoeld in artikel 10 TW;
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– vakantiefonds:
de Stichting Vakantiefonds voor het Natuursteenbedrijf;
– pensioenpremie:
de betaling ter voortzetting van de pensioenopbouw bij het pensioenfonds waarbij de werknemer was aangesloten, conform het daarover
bepaalde bij of krachtens de CAO;
– eindejaarsuitkering:
jaarlijkse betaling in de maand december van een bedrag aan WAOuitkeringsgerechtigden op wie bij werken de CAO van toepassing
zou zijn geweest;
– mei-uitkering:
jaarlijkse betaling in de maand mei van een bedrag aan WAOuitkeringsgerechtigden op wie bij werken de CAO van toepassing
zou zijn geweest;
– loongerelateerde uitkering:
uitkering als bedoeld in hoofdstuk IIa van de WW;
– kortdurende uitkering:
uitkering als bedoeld in hoofdstuk IIb van de WW;
– invaliditeitspensioenpremie:
de betaling voor de voortzetting van de aanvullende verzekering op
de uitkering op grond van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering conform het daarover bepaalde bij of krachtens de CAO;
– de WW:
de Werkloosheidswet;
– de ZW:
de Ziektewet;
– de WAO:
de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
– de TW:
de Toeslagenwet;
– de CSV:
de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
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– de IWS:
de Invoeringswet Stelselherziening sociale zekerheid;
– de AD-ZW:
de Algemene Dagloonregelen Ziektewet;
– REA:
de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
– het UR:
het Uitkeringsreglement 1997 WW van het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
– UWV:
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
– UWV Bouwnijverheid:
het onderdeel van UWV dat werkzaamheden verricht voor de sectoren in de bouwnijverheid.
HOOFDSTUK 2
FINANCIERING
Artikel 2
Bijdrage
De werkgever is aan het fonds per het einde van het kalenderjaar een
bijdrage verschuldigd, tenzij in de CAO anders is overeengekomen en
naar genoegen van het bestuur op een andere wijze in de financiering is
voorzien.
De hoogte van de bijdrage wordt, na overleg met partijen bij de CAO,
jaarlijks door het bestuur vastgesteld en uitgedrukt in een percentage van
het premieloon. Bij de vaststelling van dit percentage voor enig kalenderjaar houdt het bestuur rekening met het overschot of het tekort volgens de balans over het voorafgaande kalenderjaar.
In afwijking van het eerste lid worden de kosten die gemaakt worden
voor de verstrekking van WW-aanvullingen zoals bedoeld in hoofdstuk
5 van dit reglement in rekening gebracht bij de desbetreffende voormalige werkgevers.
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De kosten genoemd in het vijfde lid bestaan uit het bedrag aan aanvullingen dat aan de desbetreffende werknemer is verstrekt plus de overhevelingstoeslag en werkgeversdelen SV-premies en een opslag voor administratiekosten, oninbare bedragen en rentederving.
De opslag genoemd in het zesde lid wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is een percentage van de aanvullingen plus overhevelingstoeslag en werkgeversdelen SV-premies.
Zo spoedig mogelijk na de vaststelling ervan worden de opslag percentages ter kennis gebracht van de betrokken CAO-partijen.
Een vordering op een voormalige werkgever wordt ingesteld na een
halfjaar WW-uitkering, tenzij het recht op WW-uitkering binnen die termijn eindigt. In het laatste geval zal de vordering direct na het einde van
het recht op uitkering worden ingesteld.
In afwijking van het gestelde in het negende lid wordt tevens een vordering op een voormalige werkgever ingesteld na een jaar WW-uitkering
als na de periode van een halfjaar zoals bedoeld in het achtste lid nog
aanvulling op de invaliditeitspensioenpremie is verstrekt, tenzij het recht
op WW-uitkering binnen een jaar eindigt. In het laatste geval zal de vordering direct na het einde van het recht op uitkering worden ingesteld.
Als een werkgever in gebreke blijft de kosten die bij hem in rekening
zijn gebracht te betalen, zal tot gerechtelijke invordering worden overgegaan.
Artikel 3
Loonopgave
De werkgever is verplicht jaarlijks de loongegevens te verstrekken die
noodzakelijk zijn voor de heffing van de bijdragen. Als de werkgever in
gebreke blijft deze loongegevens te verstrekken, wordt de heffingsgrondslag ambtshalve vastgesteld.
Artikel 4
Heffing bijdrage
De bijdrage dient bij voorschot te worden voldaan over elk loonbetalingtijdvak of na iedere periode van vier weken.
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De betaling van de eventueel nog resterende bijdrage dient plaats te vinden na ontvangst van de zogenaamde verzamelnota.
Als blijkt dat minder bijdrage is geheven dan door de werkgever is verschuldigd, wordt het verschil nagevorderd. Teveel geheven bijdrage
wordt aan de werkgever terugbetaald.
De werkgever is verplicht medewerking te verlenen aan een controle op
de juistheid van de verstrekte loongegevens. Daartoe dient de werkgever inzage te verlenen in de onderdelen van zijn administratie die voor
deze controle nodig worden geacht.
Artikel 5
Invordering bijdrage
Als een werkgever in gebreke blijft de verschuldigde bijdragen te betalen, zal zo nodig tot gerechtelijke invordering worden overgegaan.
Artikel 6
Rentebepaling
Als de betaling van het in artikel 4, eerste lid, bedoelde voorschot niet
binnen veertien dagen na afloop van de in dat lid bedoelde termijn heeft
plaatsgevonden, is de werkgever in verzuim.
Als de betaling van de in artikel 4, tweede lid bedoelde bijdrage niet
binnen veertien dagen na de datum van ontvangst van de verzamelnota
heeft plaatsgevonden, is de werkgever in verzuim.
Het bestuur is bevoegd vanaf de datum van verzuim rente te vorderen
over de achterstallige betalingen.
De in het derde lid van dit artikel bedoelde rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Het bestuur is bevoegd van invordering van rente geheel of gedeeltelijk
af te zien.
HOOFDSTUK 3
DE EINDEJAARSUITKERING
Artikel 7
Een werknemer die op 1 december van het kalenderjaar waarin de eindejaarsuitkering betaalbaar wordt gesteld, een WAO-uitkering ontvangt,
heeft recht op een eindejaarsuitkering, tenzij hij is ingedeeld in één van
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de twee laagste arbeidsongeschiktheidsklassen en/of artikel 22 WAO van
toepassing is.
Geen recht op een eindejaarsuitkering heeft een werknemer als hij op 1
december van het desbetreffende kalenderjaar in aanmerking komt voor
een maandelijkse aanvulling op zijn WAO-uitkering tot een bepaald percentage van het geldende dagloon.
Voor de werknemer die op 1 december de maandelijkse aanvulling zoals
bedoeld in het tweede lid niet meer ontvangt, maar in het desbetreffende
kalenderjaar gedurende een of meer maanden wel heeft ontvangen,
bestaat recht op een evenredig deel van de eindejaarsuitkering.
De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt bepaald door de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de werknemer is ingedeeld op 1 december
van het kalenderjaar waarin de eindejaars- uitkering betaalbaar wordt
gesteld.
De eindejaarsuitkering wordt in de maand december betaalbaar gesteld.
Een werknemer die zijn WAO-uitkering niet ontvangt van UWV Bouwnijverheid en nog niet eerder een eindejaarsuitkering heeft ontvangen,
kan alleen in aanmerking komen voor de uitkering indien hij zich voor
1 december van het desbetreffende kalenderjaar meldt bij UWV Bouwnijverheid. De werknemer dient alle relevante uitkeringsgegevens aan
UWV Bouwnijverheid te verstrekken.
HOOFDSTUK 3A
DE MEI-UITKERING
Artikel 7a
Een werknemer die op 1 mei van een kalenderjaar een WAO-uitkering
ontvangt, heeft recht op mei-uitkering, tenzij hij is ingedeeld in één van
de twee laagste arbeidsongeschikt- heidsklassen enøf artikel 22 WAO
van toepassing is.
De hoogte van de mei-uitkering wordt jaarlijks vastgesteld door partijen
en is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de werknemer is ingedeeld op 1 mei van het kalenderjaar waarin de meiuitkering betaalbaar wordt gesteld.
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Een werknemer die zijn WAO-uitkering niet ontvangt van UWV Bouwnijverheid en nog niet eerder een mei-uitkering heeft ontvangen, kan
alleen in aanmerking komen voor de uitkering indien hij zich voor 1 mei
van het desbetreffende kalenderjaar meldt bij UWV Bouwnijverheid. De
werknemer dient alle relevante uitkeringsgegevens aan UWV Bouwnijverheid te verstrekken.
De mei-uitkering wordt in de maand mei betaalbaar gesteld.
HOOFDSTUK 4
UITKERINGEN ZIEKE WERKLOZEN
Artikel 8
Aanvulling op ZW-uitkering
Een zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 1, heeft vanaf de
16e dag na aanvang van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid
wegens ziekte – zaterdagen en zondagen niet meegerekend – jegens het
fonds recht op betaling van een aanvulling van 30/70ste van het bedrag
dat als ziekengeld wordt uitbetaald, nadat op dat bedrag de
vakantietoeslagcomponent in mindering is gebracht.
Een zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 2, heeft vanaf de
16e dag na aanvang van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid
wegens ziekte zaterdagen en zondagen niet meegerekend – jegens het
fonds recht op betaling van een aanvulling van 30/70ste van het bedrag
dat als ziekengeld wordt uitbetaald, nadat op dat bedrag de
vakantietoeslagcomponent in mindering is gebracht, tenzij hij als gevolg
van wettelijke bepalingen geen voordeel heeft van deze aanvulling.
Een zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 3, heeft vanaf de
dag met ingang waarvan de dienstbetrekking is geëindigd jegens het
fonds recht op betaling van een aanvulling van 30/70ste van het bedrag
dat als ziekengeld wordt of zou worden uitbetaald, nadat op dat bedrag
de vakantietoeslagcomponent in mindering is gebracht.
Een zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 4, heeft vanaf de
16e dag na aanvang van de arbeidsongeschiktheid tot het verrichten van
arbeid wegens ziekte – zaterdagen en zondagen niet meegerekend –
jegens het fonds recht op betaling van een aanvulling van 30/70ste van
het bedrag dat als ziekengeld wordt uitbetaald, nadat op dat bedrag de
vakantietoeslagcomponent in mindering is gebracht.
Als een zieke werkloze op grond van artikel 38 of 39 van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering recht heeft op herziening van zijn
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uitkering op grond van die wet, wordt het bedrag van de aanvulling
bepaald op 100/70ste van het bedrag dat voor herziening als ziekengeld
werd uitbetaald, nadat op dat bedrag de vakantietoeslagcomponent in
mindering is gebracht, minus het bedrag waarmee de WAO-uitkering is
verhoogd en minus het resterende ziekengeld.
Indien een zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid j, inkomsten uit
arbeid ontvangt, wordt de aanvulling slechts verstrekt tot een bedrag
waardoor het totaalbedrag aan uitkering, inkomen en aanvulling niet
meer bedraagt dan het dagloon.
De melding die in het tweede lid van dit artikel wordt genoemd, dient
binnen een termijn van 26 weken vanaf de eerste werkloosheidsdag
plaats te vinden.
De in het eerste tot en met zesde lid van dit artikel bedoelde aanvulling
wordt gelijktijdig met het te betalen ziekengeld betaalbaar gesteld aan
degene aan wie het ziekengeld betaalbaar wordt of zou worden gesteld.
Artikel 9
Aanvulling op het als vakantietoeslag te betalen deel van de
ZW-uitkering
Een zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 1, 3 of 4, die, als
hij niet werkloos zou zijn, jegens zijn werkgever recht zou hebben gehad
op betaling van vakantie- toeslag, heeft over elke dag dat hij ziekengeld
ontvangt jegens het fonds recht op een betaling van een bedrag van 8%
van de aanvulling die op grond van artikel 8 wordt betaald.
Een zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 2, die bij werken
van zijn werkgever vakantietoeslag ontving, heeft over elke dag dat hij
ziekengeld ontvangt jegens het fonds recht op een betaling van 8% van
de aanvulling die op grond van artikel 8 wordt betaald.
Een zieke werkloze als bedoeld in het eerste lid die op grond van het
bepaalde in artikel 29, tweede lid, onderdeel b of c, ZW over een dag
geen recht heeft op ziekengeld, heeft jegens het fonds over die dag recht
op betaling van een bedrag van 100/70ste van de vakantietoeslag die hij
krachtens de ZW zou hebben ontvangen, als hij recht op uitkering zou
hebben gehad.
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Artikel 10
De vakantiewaarde
Een zieke werkloze die, als hij niet werkloos zou zijn, jegens zijn werkgever recht zou hebben gehad op een vakantiewaarde, heeft jegens het
fonds recht op betaling van een bedrag aan het vakantiefonds over elke
dag dat hij ziekengeld ontvangt.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid heeft de zieke werkloze
voor wie bij de berekening van zijn dagloon krachtens de ZW een
vakantiewaarde in aanmerking is of zou zijn genomen, slechts jegens het
fonds recht op betaling van een bedrag aan het vakantiefonds als hij een
machtiging verstrekt om van zijn uitkering krachtens de ZW aan het
vakantiefonds per dag te voldoen zijn uitkering over de desbetreffende
dag, vermenigvuldigd met een breuk. De teller van die breuk is gelijk
aan de vakantiewaarde welke begrepen is in het bedrag dat als dagloon
zou zijn berekend als bij die berekening artikel 9, eerste lid, en artikel
9, negende lid, CSV niet zou zijn toegepast. De noemer van de breuk is
gelijk aan het bedrag dat als dagloon zou zijn berekend als bij die berekening artikel 9, eerste lid, en artikel 9, negende lid, CSV niet zouden
zijn toegepast.
Een zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 1 of sub 2 heeft
jegens het fonds geen recht op betaling van een bedrag aan het vakantiefonds als hij over een dag als bedoeld in het eerste lid recht heeft op een
toeslag op grond van de TW.
Het in het eerste lid bedoelde bedrag bedraagt voor de zieke werkloze
als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 1, het met een breuk te vermenigvuldigen bedrag van de vakantiewaarde die begrepen is in het bedrag dat
bij het ontstaan van het recht op WW-uitkering of de dag met ingang
waarvan de dienstbetrekking is geëindigd als WW-dagloon zou zijn
berekend als bij die berekening artikel 9, eerste lid, en artikel 9, negende
lid, CSV niet zou zijn toegepast. De teller van de breuk wordt gevormd
door een bedrag ter grootte van de over die dag in feite aan de werknemer toekomende ZW-uitkering. De noemer van die breuk is gelijk aan
70% van het bedrag dat bij het ontstaan van het recht of op de eerste
dag dat de dienstbetrekking is geëindigd als WW-dagloon zou zijn berekend als bij die berekening artikel 9, eerste lid en artikel 9, negende lid,
CSV niet zouden zijn toegepast.
Als het dagloon waarnaar het ziekengeld is berekend, is gebaseerd op
een WW-dagloon dat is vastgesteld met toepassing van artikel 11, derde,
vierde of vijfde lid van het Bijzonder Dagloonbesluit IWS Bouwnijverheid, is de teller van de in het tweede en vierde lid bedoelde breuk, in
afwijking van het in die leden bepaalde, gelijk aan de vakantiewaarde
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die begrepen is in het bedrag dat bij het ontstaan van het secundair recht
als secundair dagloon zou zijn berekend als bij die berekening artikel 9,
eerste en artikel 9, negende lid, CSV niet zouden zijn toegepast.
Het in het eerste lid bedoelde bedrag bedraagt voor de zieke werkloze
als bedoeld in artikel 1, lid h, sub 2, 100/70ste deel van het bedrag dat
over de desbetreffende dag krachtens de WW ten gunste van werknemer
aan het vakantiefonds betaald zou zijn, als hij recht gehad zou hebben
op een loongerelateerde WW-uitkering.
Voor de zieke werkloze als bedoeld in artikel 1, lid h sub 3 en 4 is de in
het eerste lid bedoelde betaling gelijk aan het bedrag dat de laatste werkgever voor de zieke werkloze bij werken aan het vakantiefonds verschuldigd zou zijn geweest.
Op het in het vierde, vijfde, zesde en zevende lid bedoelde bedrag wordt
in mindering gebracht:
a. de betaling aan het vakantiefonds als bepaald in het tweede lid;
b. de eventueel op grond van de TW uit te betalen vakantietoeslag. Als
artikel 14 TW is toegepast wordt bij de berekening van de hoogte
van de te verstrekken aanvulling uitgegaan van de toeslag zoals deze
werd verstrekt zonder toepassing van artikel 14 TW.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt het aantal dagen
waarop jegens het fonds recht bestaat op een betaling aan een vakantiefonds gesteld op 230 opbouwdagen voor de zieke werkloze op wie bij
werken een CAO van toepassing was die ingeval van ziekte de afdracht
aan het vakantiefonds door de werkgever – al dan niet onder voorwaarden – beperkt tot maximaal het aantal opbouwdagen per rechtjaar.
In afwijking van het bepaalde in het vijfde, zesde en zevende lid wordt
het bedrag van de betaling aan het vakantiefonds ten behoeve van de
zieke werkloze op wie bij werken een CAO van toepassing was op
grond waarvan de hoogte van de afdracht door de werkgever aan het
vakantiefonds na 26 weken wordt verlaagd, na 130 opbouwdagen aangepast overeenkomstig het bepaalde in de betreffende CAO.
De zieke werkloze als bedoeld in het eerste lid die op grond van het
bepaalde in artikel 29, tweede lid, onderdeel b of c, ZW over een dag
geen recht heeft op ziekengeld, heeft jegens het fonds over die dag recht
op betaling van een bedrag aan het vakantiefonds conform het bepaalde
in het achtste lid.
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De betaling wordt uitbetaald aan het vakantiefonds waaraan de werkgever zou betalen of het krachtens de WW te betalen bedrag uitbetaald zou
worden.
Artikel 11
De pensioenpremie
De zieke werkloze heeft jegens het fonds recht op betaling van pensioenpremie over elke dag dat hij ziekengeld ontvangt.
De hoogte van deze betaling is gelijk aan de pensioenpremie die voor de
zieke werkloze bij werken verschuldigd zou zijn geweest aan het pensioenfonds.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid heeft de zieke werkloze
voor wie bij de berekening van zijn dagloon krachtens de ZW het
werknemersaandeel in de pensioenpremie in aanmerking is of zou zijn
genomen, slechts jegens het fonds recht op betaling van een bedrag aan
het pensioenfonds als hij een machtiging verstrekt om van zijn uitkering
krachtens de ZW aan het pensioenfonds per dag te voldoen zijn uitkering over de desbetreffende dag, vermenigvuldigd met een breuk. De teller van die breuk is gelijk aan het werknemersaandeel in de pensioenpremie die begrepen is in het bedrag dat als dagloon zou zijn berekend
als bij die berekening artikel 9, eerste lid en artikel 9, negende lid, CSV
niet zouden zijn toegepast. De noemer van de breuk is gelijk aan het
bedrag dat als dagloon zou zijn berekend als bij die berekening artikel
9, eerste lid en artikel 9, negende lid, CSV niet zouden zijn toegepast.
Deze betaling wordt in mindering gebracht op de betaling door het
fonds.
De zieke werkloze als bedoeld in het eerste lid die op grond van artikel
29, tweede lid, onderdeel b of c, ZW over een dag geen recht heeft op
ziekengeld, heeft jegens het fonds over die dag recht op betaling van een
bedrag aan het pensioenfonds dat gelijk is aan het bedrag dat op grond
van het vierde lid aan het pensioenfonds zou worden voldaan, als betrokkene over die dag ziekengeld zou ontvangen.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt het aantal dagen
waarop jegens het fonds recht bestaat op betaling aan een pensioenfonds
gesteld op 230 opbouwdagen voor de zieke werkloze op wie bij werken
een CAO van toepassing was die ingeval van ziekte de afdracht aan het
pensioenfonds door de werkgever al dan niet onder voorwaarden –
beperkt tot maximaal het aantal opbouwdagen per rechtjaar.
De pensioenpremiebetaling wordt gedaan aan het pensioenfonds waaraan de pensioenpremie bij werken zou zijn afgedragen.
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Artikel 12
Uitkering over wachtdagen
Een zieke werkloze die op grond van het bepaalde in artikel 29, tweede
lid, onderdeel b of c, ZW over een dag geen recht heeft op ziekengeld,
heeft jegens het fonds over die dag recht op betaling van 70% van het
bedrag waarop het dagloon krachtens de ZW is of zou zijn vastgesteld.
Artikel 13
Analoge toepassing van ZW-bepalingen
Het bepaalde in de artikelen 47, 48, 50 en 85 ZW is op het in dit reglement bepaalde van overeenkomstige toepassing.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet als en voorzover in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald.
HOOFDSTUK 5
WW-AANVULLINGEN
Artikel 14
Aanvulling op het aan een werknemer te betalen deel van de
loongerelateerde WW-uitkering
Een werknemer die over een dag in de eerste 13 weken van de periode
als bedoeld in artikel 42 van de WW op grond van de verplichte verzekering krachtens de WW recht heeft op betaling van een uitkering, heeft
over die dag jegens het fonds recht op betaling van een bedrag ter aanvulling van het over die dag krachtens de WW aan hem te betalen
bedrag.
Als voor het verstrijken van de termijn van 13 weken als bedoeld in het
eerste lid van dit artikel het recht op uitkering WW geheel wordt beëindigd wegens het ontvangen van een uitkering als bedoeld in artikel 19,
eerste lid, onderdeel a, WW, wordt die termijn van 13 weken verlengd
met de periode gelegen tussen de eindiging en de herleving van het recht
op uitkering WW. Als een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid,
onderdeel a, WW niet wordt uitbetaald wegens een omstandigheid als
61

genoemd in artikel 19, tweede lid, WW, wordt het niet betalen daarvan
voor de vaststelling van de aanvullingstermijn gelijkgesteld met het ontvangen van die uitkering.
De hoogte van de aanvullende betaling is gelijk aan 10/70ste deel van
het aan de Werknemer over de desbetreffende dag krachtens de WW uit
te betalen bedrag.
Onder ,,het krachtens de WW aan de werknemer uit te betalen bedrag’’
wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan: Het krachtens artikel
33, eerste lid en de artikelen 34 tot en met 41 van de WW te betalen
bedrag verminderd met:
een krachtens artikel 33, derde en vierde lid als vakantietoeslag te reserveren en uit te betalen bedrag,
een krachtens artikel 14 van het U.R. niet aan werknemer maar aan een
Vakantiefonds uit te betalen deel van de uitkering krachtens de WW,
een krachtens artikel 15 van het U.R. niet aan werknemer maar aan een
Pensioenfonds, dan wel pensioenverzekeraar uit te betalen deel van de
uitkering krachtens de WW,
een krachtens artikel 16 van het U.R. niet aan de werknemer maar aan
de desbetreffende pensioenverzekeraar uit te betalen deel van de uitkering WW.
Als artikel 14 van de TW wordt toegepast, wordt bij de berekening van
de hoogte van de te verstrekken aanvulling uitgegaan van de toeslag
zoals deze werd verstrekt zonder toepassing van artikel 14 TW.
Artikel 15
Aanvulling op het aan een werknemer te betalen deel van de
kortdurende WW-uitkering
Een werknemer die over een dag in de eerste 13 weken van de periode
als bedoeld in artikel 52g WW op grond van de verplichte verzekering
krachtens de WW recht heeft op betaling van een uitkering, heeft over
die dag jegens het fonds recht op betaling van een bedrag ter aanvulling
van het over die dag krachtens de WW aan hem te betalen bedrag, tenzij hij als gevolg van wettelijke bepalingen geen voordeel heeft van deze
aanvulling.
Het derde tot en met vijfde lid van artikel 14 zijn van overeenkomstige
toepassing.
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Artikel 16
Aanvulling op het bij werkloosheid ten gevolge van buitengewone
natuurlijke omstandigheden aan werknemer te betalen deel van de
WW-uitkering
Een werknemer die over een dag of een deel van die dag in de eerste 13
weken van de periode als bedoeld in artikel 18, eerste lid van de WW
op grond van de verplichte verzekering krachtens de WW recht heeft op
betaling van een uitkering, heeft over die dag jegens het fonds recht op
betaling van een bedrag ter aanvulling van het over die dag krachtens de
WW aan hem te betalen bedrag.
Op het in het eerste lid bepaalde is artikel 14, vierde en vijfde lid van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
Aanvulling op het als vakantietoeslag te betalen deel van de
WW-uitkering
Een werknemer die over een dag gelegen in de eerste 6 maanden van de
uitkeringsduur als bedoeld in artikel 42 WW op grond van de verplichte
verzekering krachtens de WW recht heeft op betaling van een vakantietoeslag, heeft over die dag jegens het fonds recht op betaling van een
bedrag ter aanvulling van de hem te betalen vakantietoeslag.
Een werknemer die behoorde tot het Uta-personeel en die over een dag
gelegen binnen de uitkeringsduur als bedoeld in artikel 52g WW op
grond van de verplichte verzekering krachtens de WW recht heeft op
betaling van een vakantietoeslag, heeft over die dag jegens het fonds
recht op betaling van een bedrag ter aanvulling van de hem te betalen
vakantietoeslag.
De hoogte van de aanvullende vakantietoeslag is gelijk aan 30/70ste deel
van de hem over de desbetreffende dag krachtens de WW uit te betalen
vakantietoeslag, verminderd met de hem eventueel over die dag krachtens de TW uit te betalen vakantietoeslag.
Als voor het verstrijken van een termijn als bedoeld in het eerste, tweede
of derde lid van dit artikel het recht op uitkering WW geheel wordt
beëindigd wegens het ontvangen van een uitkering als bedoeld in artikel
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19, eerste lid, onderdeel a WW, wordt die termijn verlengd met de
periode gelegen tussen de eindiging en de herleving van het recht op uitkering WW.
Als een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, WW
niet wordt uitbetaald wegens een omstandigheid als genoemd in artikel
19, tweede lid, WW, wordt het niet betalen daarvan voor de vaststelling
van de aanvullingstermijn gelijkgesteld met het ontvangen van die uitkering.
De aanvullende vakantietoeslag wordt gelijktijdig met de te betalen
vakantietoeslag uitbetaald aan de persoon waaraan de krachtens de WW
te betalen vakantietoeslag wordt uitbetaald.
Als artikel 14 van de TW wordt toegepast, wordt bij de berekening van
de hoogte van de te verstrekken aanvulling uitgegaan van de toeslag
zoals deze werd verstrekt zonder toepassing van artikel 14 TW.
Artikel 18
Aanvulling op het als vakantiewaarde te betalen deel van de
loongerelateerde WW-uitkering
Een werknemer die over een dag gelegen in de eerste 6 maanden van de
uitkeringsduur als bedoeld in artikel 42 WW op grond van de verplichte
verzekering krachtens de WW recht heeft op betaling van een deel van
zijn uitkering aan een vakantiefonds, heeft over die dag jegens het fonds
recht op betaling van een bedrag aan dat vakantiefonds, ter aanvulling
van het krachtens de WW te betalen bedrag.
De hoogte van deze aanvullende betaling is gelijk aan 30/70ste deel van
het over de desbetreffende dag krachtens de WW ten gunste van de
werknemer aan het vakantiefonds te betalen bedrag, verminderd met de
hem eventueel over die dag krachtens de TW uit te betalen vakantietoeslag.
De aanvullende betaling wordt gelijktijdig met het krachtens de WW te
betalen bedrag uitbetaald aan het vakantiefonds waaraan dat bedrag
wordt uitbetaald.
Als artikel 14 van de TW wordt toegepast, wordt bij de berekening van
de hoogte van de te verstrekken aanvulling uitgegaan van de toeslag
zoals deze werd verstrekt zonder toepassing van artikel 14 TW.
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Artikel 19
Betaling aan een vakantiefonds tijdens de kortdurende uitkering
Een werknemer die over een dag in de periode als bedoeld in artikel 52g
WW op grond van de verplichte verzekering krachtens de WW recht
heeft op betaling van die uitkering en voor wie de werkgever betalingen
aan een vakantiefonds verrichtte, heeft over die dag jegens het fonds
recht op betaling van een bedrag aan dat vakantiefonds.
Een werknemer heeft jegens het fonds geen recht op de in het eerste lid
bedoelde betaling van een bedrag aan het vakantiefonds als tegelijkertijd
recht bestaat op één of meer uitkeringen op grond van hoofdstuk IIa van
de WW en één of meer uitkeringen op grond van hoofdstuk IIb van de
WW.
De hoogte van de betaling aan het vakantiefonds is gelijk aan 100/70ste
deel van het bedrag dat over de desbetreffende dag krachtens de WW
ten gunste van de werknemer aan het vakantiefonds betaald zou zijn, als
hij recht gehad zou hebben op een loongerelateerde uitkering.
Op de betaling bedoeld in het vierde lid worden in mindering gebracht
de aan de werknemer over de betreffende dag krachtens de WW en de
TW uit te betalen vakantietoeslag.
De betaling aan het vakantiefonds wordt gedaan op het moment dat het
krachtens de WW te betalen bedrag aan het vakantiefonds zou zijn
betaald als werknemer recht gehad zou hebben op een loongerelateerde
uitkering.
Artikel 20
Aanvulling op het als pensioenpremie te betalen deel van de
loongerelateerde WW-uitkering
Een werknemer die over een dag in de periode als bedoeld in artikel 18,
eerste lid dan wel over een dag gelegen in de eerste 6 maanden van de
uitkeringsduur als bedoeld in artikel 42 WW, op grond van de verplichte
verzekering krachtens de WW recht heeft op uitkering, heeft over die
dag jegens het fonds recht op betaling van een bedrag aan een pensioenverzekeraar, eventueel ter aanvulling van het krachtens de WW aan een
pensioenverzekeraar te betalen bedrag.
De hoogte van deze aanvullende betaling is gelijk aan de som van:
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30/70ste deel van het over de betreffende dag krachtens de WW ten gunste van werknemer aan de pensioenverzekeraar te betalen bedrag en het,
met een breuk te vermenigvuldigen, werkgeversdeel van de pensioenpremie, welke begrepen is in het bedrag dat bij het ontstaan van het recht
op WW-uitkering als dagloon zou zijn berekend, als dit werkgeversdeel
van de pensioenpremie loon zou zijn voor de berekening van het WWdagloon en artikel 9, eerste lid en artikel 9, negende lid van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering niet zouden zijn toegepast. De teller van de breuk wordt gevormd door een bedrag ter grootte van de over
die dag in feite aan werknemer toekomende WW-uitkering. De noemer
van de breuk wordt gevormd door een bedrag ter grootte van 70% van
het bedrag dat bij het ontstaan van het recht op WW-uitkering als dagloon zou zijn berekend, indien artikel 9, eerste lid en artikel 9, negende
lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering niet zouden zijn toegepast.
Als het dagloon waarnaar de uitkering krachtens de WW waarbij de aanvulling wordt verstrekt is vastgesteld met toepassing van artikel 11,
derde, vierde of vijfde lid van het Bijzonder Dagloonbesluit IWS Bouwnijverheid, is de hoogte van deze aanvullende betaling voor zover nodig
in afwijking van het vermelde in het tweede lid gelijk aan de som van:
30/70ste deel van het over de betreffende dag krachtens de WW ten gunste van werknemer aan de pensioenverzekeraar te betalen bedrag en het,
met een breuk te vermenigvuldigen, werkgeversdeel van de pensioenpremie, welke begrepen is in het bedrag dat bij het ontstaan van het recht
op WW-uitkering als secundair dagloon zou zijn berekend, als dit
werkgeversdeel van de pensioenpremie loon zou zijn voor de berekening
van het WW-dagloon en artikel 9, eerste lid en artikel 9, negende lid van
de Coördinatiewet Sociale Verzekering niet zouden zijn toegepast. De
teller van de breuk wordt gevormd door een bedrag ter grootte van de
over die dag in feite aan werknemer toekomende WW-uitkering. De noemer van de breuk wordt gevormd door een bedrag ter grootte van 70%
van het bedrag dat bij het ontstaan van het primaire recht op WWuitkering als primair dagloon zou zijn berekend, als artikel 9, eerste lid
en artikel 9, negende lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering niet
zouden zijn toegepast.
Als het dagloon, waarnaar een werkloosheidsuitkering is berekend krachtens het bepaalde in artikel 14, eerste en tweede lid van de Dagloonregels Invoeringswet Stelsel herziening sociale zekerheid is afgeleid van
het dagloon voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, bedraagt deze aanvullende betaling in afwijking van het vermelde in het
tweede lid en derde lid, het bedrag aan pensioenpremie welke begrepen
is in het bedrag dat bij het ontstaan van het recht op WW-uitkering als
dagloon zou zijn berekend als het werknemers- en het werkgeversdeel
van de pensioenpremie loon zouden zijn voor de berekening van het
dagloon voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel
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9, eerste lid en artikel 9, negende lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering niet zouden zijn toegepast, vermenigvuldigd met een breuk. De
teller van de breuk wordt gevormd door een bedrag ter grootte van de
over die dag in feite aan werknemer toekomende WW-uitkering. De noemer van de breuk wordt gevormd door een bedrag ter grootte van 70%
van het bedrag dat bij het ontstaan van het recht op WW-uitkering als
dagloon zou zijn berekend, als artikel 9, eerste lid en artikel 9, negende
lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering niet zouden zijn toegepast.
Een werknemer heeft geen recht op de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde betaling vanuit het fonds, als tijdens werkloosheid sprake is
van een recht op pensioenopbouw via het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering.
De aanvullende pensioenpremiebetaling wordt gelijktijdig met het krachtens de WW te betalen bedrag uitbetaald aan de pensioenverzekeraar
waaraan dat bedrag wordt uitbetaald.
Artikel 21
Betaling aan een pensioenverzekeraar tijdens de kortdurende
uitkering
Een werknemer die over een dag in de periode als bedoeld in artikel 52g
WW op grond van de verplichte verzekering krachtens de WW recht
heeft op betaling van die uitkering, heeft over die dag jegens het fonds
recht op betaling van een bedrag aan een pensioenverzekeraar.
De hoogte van de betaling aan de pensioenverzekeraar is gelijk aan de
hoogte van de betaling die zou zijn vastgesteld als de werknemer
bedoeld in het eerste lid recht zou hebben gehad op een loongerelateerde
uitkering en artikel 18 op hem van toepassing zou zijn geweest, vermeerderd met het deel dat krachtens de WW aan de pensioenverzekeraar zou
zijn betaald.
De betaling aan de pensioenverzekeraar wordt gedaan op het moment
dat het krachtens de WW te betalen bedrag aan de pensioenverzekeraar
zou zijn betaald als artikel 18 van toepassing zou zijn.

67

Artikel 22
Betaling van invaliditeitspensioenpremie
Een werknemer op wie vóór de na 25 januari 1993 ingetreden werkloosheid laatstelijk voor het ontstaan van het recht op uitkering WW de CAO
van toepassing was, heeft gedurende de eerste twaalf maanden van de
uitkeringsduur als bedoeld in artikel 42 WW dan wel gedurende de
uitkeringsduur als bedoeld in artikel 52g over iedere dag dat recht
bestaat op betaling van uitkering WW, jegens het fonds recht op betaling van een bedrag aan de desbetreffende pensioenverzekeraar.
De hoogte van de in het eerste lid bedoelde betaling is gelijk aan de som
van het werknemersaandeel en het werkgeversaandeel in de invaliditeitspensioenpremie. Het werknemersaandeel en het werkgeversaandeel in
de invaliditeitspensioenpremie worden berekend overeenkomstig de berekening van het werknemersaandeel en het werkgeversaandeel in de
invaliditeitspensioenpremie volgens de CAO, waarbij onder premieloon
SV wordt verstaan de uitkering WW waarnaar premie ingevolge de WW
wordt geheven en onder premieloon voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering de uitkering WW waarnaar premie ingevolge de
Wet op de arbeidsongeschiktheids- verzekering wordt geheven.
Artikel 23
Aanvullingen op reïntegratie-uitkeringen op grond van de Wet
REA
De artikelen 14 tot en met 21 zijn van overeenkomstige toepassing voor
een werknemer die op grond van de Wet REA recht heeft op een
reïntegratie-uitkering en bij werken werkzaam was onder de CAO.
HOOFDSTUK 6
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 24
Betaling van de uitkering via de werkgever
Het bestuur kan toestaan dat de betaling van de aanvulling als bedoeld
in artikel 16 van dit reglement door tussenkomst van de werkgever
plaatsvindt.
De werkgever aan wie het bestuur heeft toegestaan dat de betaling van
de uitkering door zijn tussenkomst geschiedt, is verplicht, ten genoegen
van het bestuur, een overeenkomstig de daaraan door het bestuur ge68
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stelde eisen ingerichte administratie aan te houden van de perioden
gedurende welke de werknemer op grond van de omstandigheden als
bedoeld in artikel 18 WW niet heeft gewerkt.
Als de werkgever aan wie de in het eerste lid bedoelde toestemming is
verleend, de in het tweede lid omschreven verplichtingen niet of niet
volledig nakomt, kan het bestuur besluiten om de betalingen die de
werkgever als voorschot op de aanvulling aan de werknemer of werknemers heeft gedaan, geheel of gedeeltelijk niet te vergoeden.
Als en voorzover zodanige betalingen naar het oordeel van het bestuur
ten onrechte zijn vergoed omdat de werkgever niet of niet volledig heeft
voldaan aan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde verplichtingen,
kan het bestuur besluiten om deze vergoeding geheel of gedeeltelijk
terug te vorderen. De werkgever is dan verplicht binnen een door het
bestuur vast te stellen termijn aan deze vordering te voldoen.
Het bestuur kan naast en boven het in het derde en vierde lid bepaalde
beslissen dat, ingeval de werkgever de juistheid van de ingediende
declaratiestaat niet aantoont, deze een boete aan het fonds verschuldigd
is. De boeten die door het bestuur kunnen worden opgelegd, zijn: bij
opzet en grove schuld van de werkgever geldt bij een eerste verzuim een
boete van 25% van het betrokken bedrag; bij een tweede verzuim 50%
van het betrokken bedrag en bij een derde en volgende verzuim 100%
van het betrokken bedrag, en bij ernstige en omvangrijke fraude van de
werkgever geldt bij een eerste verzuim en bij volgende verzuimen een
boete van 100% van het betrokken bedrag.
Artikel 25
Verstrekken van inlichtingen
De werkgever en de werknemer zijn verplicht aan het bestuur en aan
degene die door het bestuur schriftelijk tot het inwinnen van inlichtingen is gemachtigd inzage te verlenen in alle bescheiden en voorts alle
overige inlichtingen te verschaffen die worden gevraagd voor de uitvoering van het bepaalde in de statuten van het fonds en in dit reglement.
Degene die bij de uitvoering van het bepaalde in de statuten van het
fonds of in dit reglement kennis neemt van enig gegeven waarvan hij
het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, is daarover tegenover derden
tot geheimhouding verplicht.
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Artikel 26
Voorschriften
Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften vast te stellen die nodig zijn
voor een verantwoorde uitvoering, mits deze voorschriften in overeenstemming zijn met de bepalingen in de statuten van het fonds en in dit
reglement.
Artikel 27
Analoge toepassing van WW-bepalingen
Het bepaalde in de artikelen 30, 32, 33, 38, 39, en 40 van de WW is van
overeenkomstige toepassing op de bepalingen van dit reglement.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet als en voorzover in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald.
Artikel 28
Terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen
Betalingen die op grond van dit reglement onverschuldigd zijn gedaan,
worden teruggevorderd.
Als daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan het bestuur besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.
Artikel 29
Bijzondere gevallen
Als de bepalingen in dit reglement in individuele gevallen of in categorieën van gevallen leiden tot niet voorziene of onbedoelde gevolgen kan
het bestuur een afwijkende beslissing nemen die tegemoet komt aan de
bedoelingen van de aanvullingsregeling.
Artikel 30
Intern beroep
Als een werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met een beslissing die hem betreft, kan hij zich tot het bestuur wenden met het verzoek terug te komen op een beslissing op grond van dit reglement.
Aan de werkgever of werknemer wordt desgevraagd schriftelijk kennis
gegeven van een beslissing van het bestuur op grond van dit reglement
die hem betreft.

70

Natuursteenbedrijf 2003/2005
Verbindendverklaring CAO-bepalingen

Een kennisgeving als bedoeld in het tweede lid is gedagtekend en vermeldt de gronden waarop de beslissing berust.
Artikel 31
Citeertitel
Dit reglement kan worden aangehaald als het Aanvullingsreglement
werknemersverzekeringen CAO voor het Natuursteenbedrijf (ARNatuursteen).
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BIJLAGE IV
BIJDRAGEREGLEMENT VAN DE STICHTING VRIJWILLIG
VERVROEGD UITTREDEN VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF
Artikel 1
Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
– Stichting:
De Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf.
– Bestuur:
Het Bestuur van de Stichting.
– CAO:
De CAO voor het Natuursteenbedrijf.
– Partijen:
De organisaties van werkgevers en werknemers.
– Werkgever:
De werkgever als bedoeld in de CAO.
– Werknemer:
De werknemer als bedoeld in de CAO.
– Verzamelnota:
De jaarlijkse nota waarop de definitief verschuldigde bijdrage in de
zin van artikel 39 van deze CAO, onder aftrek van de voorschotbetalingen vermeld wordt.
Artikel 2
Bijdrageverplichtingen
1. De werkgever is een bijdrage verschuldigd voor de financiering van
de in de statuten van de stichting omschreven doelstelling. Deze bijdrage is verschuldigd aan het SFB Pensioenen B.V. (hierna te noemen SFB Pensioenen). De bijdrage wordt vastgesteld in de vorm van
een percentage van de premiegrondslag. Als premiegrondslag wordt
te dezen aangemerkt het in artikel 39 van deze CAO bedoelde
gemiddeld pensioenloon. De bijdrage wordt in december terstond en
ineens opeisbaar. SFB Pensioenen vordert voorschotbetalingen.
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2. Het verschuldigde bijdragepercentage wordt jaarlijks – na goedkeuring van partijen – door het bestuur vastgesteld, met inachtneming
van hetgeen in het eerste lid is bepaald. Partijen zijn bevoegd tussentijds het bijdragepercentage aan te passen. In geval het totaal van
de over enig kalenderjaar geheven bijdragen hoger dan wel lager
blijkt te zijn dan het in dat jaar voor de uitvoering van de regelingen
benodigde bedrag, wordt het verschil ten gunste respectievelijk ten
laste van het volgend kalenderjaar gebracht.
3. Partijen hebben de bevoegdheid bij CAO te bepalen dat een gedeelte
van de bijdrage door de werkgever verhaald kan worden op de werknemer.
Artikel 3
Betaling
1. De bijdrage dient per voorschot te worden voldaan over elk loonbetalingtijdvak of na iedere periode van vier weken.
2. De betaling van eventueel nog resterende bijdrage dient plaats te vinden na ontvangst van de verzamelnota.
Artikel 3A
Jaarlijks wordt door het bestuur voor aanvang van het volgende boekjaar een begroting opgesteld van de in het volgende boekjaar te verwachten inkomsten en uitgaven. Deze begroting ligt voor bij het Fonds
betrokkenen ter inzage ten kantore van het fonds.
Artikel 4
Rentebepaling
1. Indien de betaling van het in artikel 3, eerste lid, bedoelde voorschot
niet binnen veertien dagen na afloop van de in dit lid vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de werkgever in verzuim.
2. Indien de betaling van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde bijdrage
niet binnen veertien dagen na de datum van ontvangst van de
verzamelnota heeft plaatsgevonden, is de werkgever in verzuim.
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3. Het bestuur is bevoegd vanaf de datum van verzuim rente te vorderen over de achterstallige betalingen.
4. De in het vorige lid bedoelde rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5. Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk van invordering van
rente af te zien.
Artikel 5
Loonsomopgave
1. De werkgevers zijn verplicht aan het bestuur of zijn vertegenwoordigers alle inlichtingen te verstrekken, die voor een goede uitvoering
van de in artikel 39 van deze CAO bedoelde regeling noodzakelijk
zijn.
De werkgevers zijn gehouden desverlangd aan het bestuur of diens
gemachtigde inzage te geven van de boeken en bescheiden, die op
de loonadministratie betrekking hebben.
Degene, aan wie bij de uitoefening van de in de hiervoor bedoelde
volzinnen omschreven bevoegdheden enig bedrijfsgegeven ter kennis komt, is tegenover derden tot geheimhouding verplicht.
2. In geval de werkgever niet aan het gestelde in het vorige lid voldoet,
zal het bestuur bij besluit bepalen welke loonsom aangehouden moet
worden ter berekening van de bijdrage van de werkgever.
3. De gegevens die de werkgever krachtens dit artikel verstrekt, dienen
uitsluitend ter bepaling van de door de werkgever verschuldigde bijdrage.
Artikel 6
Slotbepaling
De werkgever is verplicht alle gegevens en inlichtingen te verschaffen,
alsmede iedere medewerking te verlenen, die noodzakelijk of gewenst
worden geacht door personen of instellingen, die door of namens de
stichting zijn belast met de inning van de bijdrage en de controle op de
naleving van het gestelde in de statuten en dit reglement.
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BIJLAGE V
BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG IN DE BOUWNIJVERHEID
Werkgevers- en werknemersorganisaties welke partij zijn bij de CAO
voor het Natuursteenbedrijf, zijn overeengekomen zich per 1 april 1979
aan te sluiten bij de Stichting Arbouw.
Met betrekking tot de gezondheidszorg in het Natuursteenbedrijf tussen
het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en de Stichting ARBOUW een contract afgesloten, waarvan hieronder een uittreksel is opgenomen.
De financiering van de bedrijfsgezondheidszorg geschiedt door middel
van een heffingsverordening van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf.
Artikel 1
De faciliteiten van de Stichting Arbouw gelden voor allen die beroepsarbeid in het Natuursteenbedrijf verrichten.
Artikel 2
Het bedrijfschap maakt voor het hierboven omschreven doel gebruik van
de diensten van de Stichting Arbouw.
Artikel 3
De door de ARBO-dienst in opdracht van de Stichting Arbouw te verrichten diensten zullen tenminste omvatten:
1. Het geven van een intrede- c.q. aanstellingskeuring aan werknemers
die voor het eerst in de bedrijfstak gaan werken.
Het onderzoek bestaat op zijn minst uit:
– arbeidsanamnese; gezondheidsanamnese;
– onderzoek algemene gezondheid en onderzoek van het spier- en
skeletstelsel in het bijzonder (door de bedrijfsarts);
– zintuigonderzoek waaronder audiogram;
– longfunctie-onderzoek;
– elektrocardiogram bij werknemers van 35 jaar en ouder.
Het geheel dient te leiden tot een synthese in de vorm van een afweging van de belasting door het werk en de belastbaarheid van de
werknemer, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beroepssurveys
voor zover deze zijn opgesteld.
Voor registratie van onderzoeksgegevens wordt gebruik gemaakt van
de standaardformulieren, ontwikkeld door de Commissie Standaardi-
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satie van de werkgroep directeuren van gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdiensten.
2. 1. Intrede-keuring voor alle personen die voor het eerst in de bedrijfstak natuursteen komen te werken respectievelijk zij die langer dan een periode van drie jaar niet in de bedrijfstak hebben
gewerkt.
2. Periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek, als onder punt
1, voor personen die, in loondienst of als zelfstandige, beroepsarbeid in het natuursteenbedrijf verrichten in de zin van deze
CAO. Het onderzoek vangt aan op de leeftijd van 20 jaar en vervolgens op de leeftijden van 25, 30, 35, 40, 45, 50, 53, 56, 58 en
60 jaar, daarna individueel op indicatie.
3. Periodiek onderzoek, gericht op beroepen waaraan bijzondere
gezondheidsrisico’s zijn verbonden of waarbij de juiste taakuitoefening van groot belang is voor de veiligheid van de betrokkene zelf en/of van andere werknemers.
Hieronder wordt mede begrepen het individueel bedrijfsgeneeskundig onderzoek van personen die belast zullen worden
met de be- of verwerking van zandsteen, waarvoor vergunning is
verleend door de daartoe bevoegde instantie, tenzij betrokkene in
de periode van 12 maanden voorafgaande aan dit onderzoek,
reeds een periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek heeft ondergaan als bedoeld onder 2.2.
3. Individuele hulpverlening via spreekuren bij ongevallen en ziekte,
het adviseren van huisarts en specialist in geval van revalidatie; het
adviseren van de verzekeringsgeneeskundige, onder andere in het
geval van:
– plaatsing van tijdelijk minder valide personen in aangepaste functies;
– tijdelijke aanpassing, van de functie aan een handicap;
– herplaatsing bij blijvende arbeidsongeschiktheid.
Bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van de zieke of mindervalide werknemer, gericht op het wegnemen van oorzakelijke factoren in zijn arbeidssituatie dan wel het aanpassen van de arbeidstaak
aan de resterende arbeidsgeschiktheid.
4. Het verrichten van een voorlopig onderzoek van de werkplek ten
behoeve van de bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van een
individuele werknemer indien het contract met de werknemer daartoe aanleiding geeft, en het zonodig adviseren van een procedure om
tot de noodzakelijke of gewenste verbeteringen van zijn arbeid en
arbeidsomstandigheden te komen.
5. In het kader van het individu gerichte onderzoek het geven van voorlichting aan het individu over de specifieke aspecten van het werk
van betrokkene.
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Artikel 4
De Stichting Arbouw zal in het door haar te voeren public relations
beleid en het in haar opdracht uit te voeren wetenschappelijk onderzoek
het Bedrijfschap betrekken.
Artikel 5
De overeenkomst zal indien nodig worden aangepast aan de wettelijke
en maatschappelijke ontwikkelingen.
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BIJLAGE VI
MODELFORMULIER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6 VAN DEZE
CAO
ARBEIDSOVEREENKOMST
1. ...............................................................................................................
hierna te noemen werkgever,
en
2. ...............................................................................................................
hierna te noemen werknemer,
verklaren te hebben gesloten een arbeidsovereenkomst, bij welke de
werknemer zich verbindt met ingang van ..........................................
in dienst van de werkgever arbeid te verrichten op de grondslagen en
voorwaarden van de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor
het natuursteenbedrijf.
De dienstbetrekking wordt aangegaan voor:
...........................................................................................................

1)

De werknemer wordt aangenomen voor de functie van
...............................................................................................................
en op grond hiervan ingedeeld in functiegroep .................................
Het vast overeengekomen loon voor de werknemer bedraagt ..........
bruto per ..............................................................................................
Aldus in duplo opgemaakt te ............................................................ 20..
De werkgever:

De werknemer2):

1)

Afhankelijk van de gemaakte afspraak kiezen tussen:
a. onbepaalde tijd
b. bepaalde tijd en wel van ............................... tot ...............................
c. het verrichten van werkzaamheden voor duur van het object (object
nader omschrijven) ..............................................................................

2)

Wanneer de werknemer nog geen 16 jaar oud is, onderstaande clausule toevoegen aan de arbeidsovereenkomst en te doen ondertekenen
door zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er (vader, voogd of voogdes).
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,,Ondergetekende, in zijn/haar kwaliteit van wettelijke vertegenwoordig(st)er van de minderjarige werknemer
.....................................................................................................................
verklaart deze tot het aangaan van bovenstaande arbeidsovereenkomst te
hebben gemachtigd’’.
(Handtekening)
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BIJLAGE VII
VIP-RECHT WAARDENOVERZICHT
als bedoeld in artikel 35 van de CAO voor het Natuursteenbedrijf.
I. Uniforme percentages als bedoeld in artikel 35 zullen namens partijen worden aangeleverd door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.
1. In het rechtjaar 2002/2003 zijn de percentages:
a. Werknemers van 18 jaar t/m 64 jaar 23,06%;
b. Werknemers jonger dan 18 jaar met een volledige werkweek
25,24%;
c. Jeugdigen met een vierdaagse werkweek 26,76%;
d. Jeugdigen met een driedaagse werkweek 28,39%.
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BIJLAGE VIII
LIJST VAN ARTIKELEN WAARIN HET DEELTIJDPRINCIPE VAN
BELANG IS.
(Behoort bij artikel 13a van de CAO)
In de volgende artikelen dient aandacht te worden besteed aan deeltijdwerk of dient het naar rato principe gehanteerd te worden:
Artikel 6
In aanvulling op artikel 6 van de CAO dient exact in de individuele
arbeidsovereenkomst te worden vastgelegd op welke op welke uren of
(halve) dagen de werknemer geacht wordt werkzaamheden te verrichten.
De overeengekomen werkuren gelden als normale arbeidsduur. Het
overeengekomene dient schriftelijk te worden vastgelegd.
Artikel 13
De normale arbeidsduur van de in artikel 22 genoemde werknemers
bedraagt gemiddeld 37 uur. Voor deeltijdwerkers is de normale arbeidsduur het aantal uren, dat aanvullend op grond van de persoonlijke
arbeidsovereenkomst schriftelijk met de werknemer is overeengekomen.
Artikel 15
Voor deeltijdwerkers wordt als overwerk verstaan het verrichten van
arbeid over de meerdere uren per week, die buiten de normale arbeidsduur vallen. Derhalve buiten de arbeidsduur die werkgever en werknemer in de persoonlijke arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.
Artikel 17
Indien kort verzuim buiten de invloed van de werknemer om, zich voordoet op uren of (halve) dagen die op grond van de PAO tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen, dan heeft de deeltijdwerker
volledig recht op het kort verzuim dat zich over die werktijd uitstrekt.
Doet kort verzuim zich voor op een tijdstip waarop de werknemer volgens de PAO niet werkt, dan heeft hij geen recht op dat kort verzuim
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Artikel 20
De eindejaarsuitkering WAO wordt naar rato van het aantal gewerkte
uren verstrekt.
Artikel 23
Voor deeltijdwerkers geldt als weekloon het overeengekomen uurloon
vermenigvuldigt met het op grond van de persoonlijke arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren.
Artikel 25
Hier geldt het naar rato principe. (Het minimumloon wordt per uur herberekend). Is het met de werknemer overeengekomen uurloon lager dan
het minimumloon dan wordt dit overeengekomen loon tot het minimumloon aangevuld.
Artikel 26
3% over het garantieloon.
Artikel 28
Reiskosten en reisuren worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte
kosten en uren.
Artikel 33
Hoogte bijdragen en premieverplichtingen. Deze dienen naar rato te
geschieden. (volledige bijboeking voor de gewerkte uren)
Artikel 34
Opbouw van vakantierechten. Deze dienen naar Rato te geschieden.
(volledige opbouw voor gewerkte uren).
Artikel 35
Rechtwaarden en uitkeringen. Opbouw geschiedt over het aantal gewerkte uren.
Artikel 36
Indien Feestdagen vallen op uren of (halve) dagen die op grond van de
persoonlijke arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer zijn
overeengekomen, dan heeft de deeltijdwerker volledig recht op de feestdag dat zich over die werktijd uitstrekt.
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Voor vakantie, snipper en roostervrije dagen geldt het naar rato principe.
Artikel 39
Vervroegd uittreden kan alleen voor de uren die op grond van de persoonlijke arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.
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BIJLAGE IX
REGLEMENT VAKANTIEFONDS NATUURSTEENBEDRIJF
DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
– het Vakantiefonds:
de Stichting Vakantiefonds voor het Natuursteenbedrijf, gevestigd te
Amsterdam;
– de statuten:
de statuten van het Vakantiefonds;
– het bestuur:
het bestuur van het Vakantiefonds;
– de CAO:
de CAO voor het Natuursteenbedrijf;
– de werkgever:
de werkgever op wie de bepalingen van de CAO van toepassing zijn;
– de werknemer:
de werknemer op wie de bepalingen van de CAO van toepassing
zijn.
– verlofdagen:
de in de CAO bedoelde vakantiedagen, feestdagen en daarmee gelijkgestelde dagen.
– het rechtjaar:
de periode die begint met ingang van de zeventiende week van het
kalenderjaar en eindigt aan het einde van de zestiende week van het
daaropvolgende kalenderjaar;
– het loon:
het geldend uurloon als omschreven in de CAO;
– het vakantiewaardepercentage:
het vastgestelde percentage voor de opbouw van de loonderving tijdens de verlofdagen en de vakantietoeslag (in de CAO aangeduid als
,,uniform percentage’’);
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– de vakantiewaarde:
het ten gunste van een werknemer bij het Vakantiefonds in diens
tegoed geboekte geldbedrag, dat wordt verkregen door vermenigvuldiging van het voor die werknemer geldende vakantiewaardepercentage met het loon;
– het vakantiebijdragepercentage:
het percentage van het loon dat de werkgever periodiek aan het
Vakantiefonds dient af te dragen;
– het kortingspercentage:
het verschil tussen het vakantiewaardepercentage en het vakantiebijdragepercentage;
– de loonkosten:
het loon, alsmede de werkgeversbijdrage sociale verzekeringswetten
en de premies en bijdragen ingevolge de CAO1).
DEEL II. INNEN EN UITBETALEN VAN DE
VAKANTIEWAARDEN
Artikel 2
De aan het Vakantiefonds verschuldigde bijdragen
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op. Deze begroting wordt aan
belanghebbenden op verzoek ter inzage beschikbaar gesteld.
Het vakantiewaardepercentage, het vakantiebijdragepercentage en het
kortingspercentage worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld na
goedkeuring door partijen bij de toepasselijke CAO.
Het vakantiebijdragepercentage is door de werkgever verschuldigd over
het loon.

) Artikel 33 van de CAO.
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Artikel 3
Wijze van betalen
De betaling van de verschuldigde bijdrage dient binnen veertien dagen
na afloop van het loonbetalingstijdvak of na een periode van vier weken
te hebben plaatsgevonden.
Indien deze betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de werkgever in
verzuim.
Het bestuur is bevoegd vanaf de datum van verzuim rente te vorderen
over de achterstallige betalingen.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Artikel 4
De vakantiewaarden
De vakantiewaarden zijn bestemd ter financiering van de verlofdagen en
van de vakantietoeslag.
Artikel 5
Uitbetalen vakantiewaarden
Het dagbedrag dat de werknemer ter gelegenheid van de verlofdagen uit
zijn tegoed kan opnemen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Voor een verlofdag wordt slechts tot uitbetaling overgegaan indien een
schriftelijke verklaring van de werkgever wordt overlegd waaruit blijkt
dat deze met het opnemen van de verlofdag akkoord gaat en mits het
tegoed van de werknemer toereikend is.
Verzoeken tot uitbetaling van dagbedragen dienen door de werknemer
op een door het bestuur aan te geven wijze en plaats te worden ingediend.
De niet eerder uitbetaalde vakantiewaarden worden vóór de jaarlijkse
zomervakantie giraal aan de werknemer uitbetaald.
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Artikel 6
Beschikken over het tegoed
Vóór het tijdstip waarop uitbetaling van vakantiewaarden mogelijk is, is
de aanspraak van de werknemer op zijn tegoed onvervreemdbaar en niet
vatbaar voor verpanding of belening.
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is uitbetaling van
vakantiewaarden mogelijk:
– op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt, tenzij de werknemer in dienstbetrekking blijft werken;
– indien de werknemer gebruik maakt van een regeling voor vervroegde uittreding (vut);
– indien de werknemer emigreert;
– indien de werknemer overlijdt;
– indien aan de werknemer een uitkering wordt toegekend krachtens
de Wet op de Arbeidsongeschiktsheidsverzekering naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100 procent;
– indien de werknemer definitief vertrekt uit de bedrijfstak bouwnijverheid.
Artikel 7
Verjaring uitbetalingstermijn
De vakantiewaarden zullen door het Vakantiefonds aan de werknemers
worden uitbetaald tot maximaal vijf jaar na afloop van het rechtjaar. Na
afloop van voormelde termijn zal uitbetaling niet meer geschieden.
DEEL III. UITKERINGEN AAN WERKNEMERS BIJ CURSUS
Artikel 8
Aanvullende uitkeringen
Werknemers die als gevolg van het volgen van een omscholings- of
herscholingscursus aan een centrum voor vakopleiding of het afleggen
van een examen aan een centrum voor vakopleiding, gedurende de loop
van een rechtjaar vakantiewaarden derven, hebben recht op een uitkering van het Vakantiefonds.
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De werknemer dient in het jaar direct voorafgaande aan de onderbreking
van zijn werkzaamheden wegens scholing of het afleggen van een examen ten minste 65 dagen als werknemer te hebben gewerkt.
Het dienstverband mag tijdens de vakantieperiode niet verbroken zijn.
De hoogte van deze uitkering wordt door het bestuur bepaald.
De hoogte van de aanvullende uitkeringen kan ten aanzien van elk van
de hiervoor genoemde groepen van werknemers verschillend zijn.
DEEL IV. DECLARATIEREGELING EXTRA VERLOFDAGEN
Artikel 9
Extra verlofdagen oudere werknemers
Oudere werknemers hebben recht op extra verlofdagen met behoud van
loondoorbetaling door de werkgever:
a. De extra verlofdag voor werknemers van 53 jaar, de 2 extra verlofdagen voor werknemers van 54 jaar en de 13 extra verlofdagen voor
werknemers van 55 jaar en ouder zullen door de werkgever worden
betaald.
De werkgever zal aan de werknemer het loon betalen. De werkgever
is jegens de werknemer eveneens verplicht te voldoen aan de bijdrageen premieverplichtingen ingevolge de sociale verzekeringswetten en
ingevolge de CAO1).
b. De loonkosten verbonden aan de opneming van de extra verlofdagen
als genoemd in lid 2a worden aan de werkgever vergoed door het
Vakantiefonds. Daartoe dient een declaratieformulier van het
Vakantiefonds te worden ondertekend, zowel door de werkgever als
door de betrokken werknemer.
c. Een extra verlofdag als genoemd in lid 2.a. kan worden opgenomen
indien daarvoor voldoende rechten zijn opgebouwd. Voor werknemers die recht hebben op 1 of 2 extra verlofdagen is dit het geval als
zij vakantierechten hebben opgebouwd over de helft van het aantal
dagen waarover in een rechtjaar maximaal rechten kunnen worden
opgebouwd. Voor werknemers die recht hebben op 13 verlofdagen is
dit het geval na 17 dagen waarover vakantierechten zijn opgebouwd.
Slechts indien een extra verlofdag daadwerkelijk wordt opgenomen
zal het Vakantiefonds tot uitbetaling overgaan; in afwijking hiervan
betaalt het Vakantiefonds een opgebouwde extra verlofdag wel uit
voor een werknemer wiens dienstverband tijdens de arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd.

) Artikel 33 van de CAO.

1
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3. De berekening van de loonderving tijdens vakantie-, feest- en snipperdagen en de vakantietoeslag wordt gebaseerd op het loon.
4. Per betalingsperiode zal de opbouw van deze loonderving tijdens
vakantie-, feest- en snipperdagen en deze vakantietoeslag van de
werknemer geschieden door middel van een uniform door partijen
vast te stellen percentage over het loon.
5. De werkgever dient deze loonkosten uiterlijk binnen zes maanden na
het opnemen van de extra verlofdag bij het Vakantiefonds te declareren. Na deze termijn ontvangen aanvragen worden niet vergoed.
De over enig rechtjaar opgebouwde extra verlofdagen dienen uiterlijk op de laatste dag van het kalenderjaar waarin dat rechtjaar eindigt te zijn opgenomen. Nadien opgenomen dagen komen niet voor
vergoeding door het Vakantiefonds in aanmerking.
6. De werknemer wiens dienstverband tijdens arbeidsongeschiktheid
wordt beëindigd heeft recht op uitbetaling van het loon over de opgebouwde maar niet opgenomen extra verlofdagen.
Laatstbedoelde werknemer dient daartoe binnen zes maanden na
beëindiging van het dienstverband een verzoek in te dienen bij zijn
werkgever. Het ingevolge de eerste volzin aan de werknemer uitbetaalde loon kan de werkgever bij het Vakantiefonds declareren.
DEEL V. DECLARATIEREGELING SCHOOLVERLATERS
Artikel 10
Loondervingsuitkering schoolverlaters
Bij bedrijfssluiting als gevolg van vakantie heeft de jeugdige werknemer
met een leer-/arbeids-overeenkomst of praktijk- en arbeidsovereenkomst
die na het verlaten van een school niet kan beschikken over voldoende
vakantiewaarde recht op een loondervingsuitkering van het Vakantiefonds indien de werknemer tenminste 5 weken heeft gewerkt direct
voorafgaande aan de bedrijfssluiting.
Aan de werkgever worden de loonkosten over deze dagen vergoed.
De werkgever dient deze loonkosten uiterlijk binnen zes maanden na de
bedrijfssluiting bij het Vakantiefonds te declareren.
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DEEL VI. VERREKENING EN SANCTIES
Artikel 11
Verrekening
Als de werkgever ten tijde van de vaststelling van vergoedingen ingevolge de artikelen 9 en 10 van het reglement door het Vakantiefonds een
opeisbare schuld aan het fonds heeft wordt deze schuld met de te betalen bedragen verrekend.
Artikel 12
Sanctie bij onjuiste declaratie
Indien de werkgever desverlangd de juistheid van een door het Vakantiefonds betaalbaar gestelde declaratiestaat niet aantoont, dient hij het
betrokken bedrag aan het Vakantiefonds terug te betalen.
Het bestuur kan bovendien beslissen dat de werkgever een boete aan het
Vakantiefonds verschuldigd is.
In geval van opzet en grove schuld van de werkgever geldt bij een eerste overtreding een boete van 25% van het betrokken bedrag, bij een
tweede overtreding een boete van 50% van het in het betrokken bedrag
en bij een derde en volgende overtreding een boete van 100% van het
betrokken bedrag.
Bij elke ernstige of omvangrijke fraude van de werkgever geldt een
boete van 100% van het betrokken bedrag.
Het bestuur kan de vordering verhogen met de wettelijke rente vanaf het
tijdstip van betaling van dat bedrag aan de werkgever.
DEEL VII. VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN
Artikel 13
Verstrekken van inlichtingen
De werkgever en werknemer zijn verplicht aan het bestuur of een schriftelijk door hem gemachtigd persoon alle opgaven en inlichtingen te verstrekken die van hen worden verlangd ten behoeve van de uitvoering van
de taak van het Vakantiefonds. De werkgever is desverlangd gehouden
inzage van zijn boeken, bescheiden of andere stukken te geven, voor
zover die betrekking hebben op de arbeid en het loon van de werknemer.
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Artikel 14
Controle declaraties
De werkgever is gehouden om op verzoek van het bestuur de juistheid
van de ingediende declaratiestaat aan te tonen, bijvoorbeeld door overlegging van administratieve bescheiden.
DEEL VIII. BUITENLAND
Artikel 15
Werken in het buitenland
Bij arbeid buiten Nederland, waarop de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing zijn, terwijl de bepalingen van de CAO en
loonregelingen van toepassing zouden zijn geweest, indien overeenkomstige werkzaamheden in Nederland verricht zouden zijn, kunnen de
werkgever en de werknemer overeenkomen dat vakantiewaarden worden
opgebouwd met inachtneming van de bepalingen van dit reglement.
Voor de bepaling van het loon waarover vakantiewaarden worden opgebouwd wordt uitgegaan van het loon dat de werknemer zou verdienen
indien hij gelijksoortige arbeid in Nederland verricht.
DEEL IX. SLOTBEPALINGEN
Artikel 16
Hardheidsclausule
Het bestuur is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen
tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij
de toepassing van dit reglement voordoen.
Artikel 17
Slotbepalingen
Teneinde een efficiënte werking van het Vakantiefonds te verzekeren,
kunnen door het bestuur nadere voorschriften gegeven worden, in overeenstemming met de bepalingen der statuten en van dit reglement, mits
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deze voorschriften niet in strijd komen met één of meer bepalingen van
de CAO.
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BIJLAGE X
VOORWAARDEN DIE DE FISCUS STELT OM IN AANMERKING
TE KOMEN VOOR DE MEERIJREGELING (CARPOOLREGELING) IN DEZE CAO. DEZE BIJLAGE BEHOORT BIJ
ARTIKEL 28 VAN DE CAO.
Voorwaarden
1. De auto waarmee de bestuurder pleegt te reizen is niet door de
inhoudingsplichtige (werkgever) ter beschikking gesteld.
2. Voor de bestuurder bedraagt de enkele reisafstand woning-werk meer
dan 10 kilometer.
3. De bestuurder pleegt zowel op de heen- als terugreis over een
afstand van meer dan 10 kilometer één of meer meerijders te vervoeren.
4. De meerijregeling is schriftelijk in het bedrijf vastgelegd.
5. De inhoudingsplichtige (werkgever) bewaart de volgende gegevens
bij de loonadministratie:
– de namen en adressen van de bestuurder en de meerijders;
– de dagen, plaatsen en afstanden waarop de meerijregeling is toegepast.
6. De inhoudingsplichtige (werkgever) vermeldt de toepassing van de
onderhavige goedkeuringsregeling op de loonbelastingkaart van de
bestuurder en de desbetreffende meerijders.
7. De inhoudingsplichtige heeft met de bestuurder en de meerijders een
schriftelijke meerijovereenkomst gesloten die door alle betrokkenen
is ondertekend. In die overeenkomst is in ieder geval het volgende
vastgelegd:
a. De bestuurder en de meerijders verklaren in het kader van hun
aangiften inkomstenbelasting geen aanspraak te maken op aftrek
volgens het reiskostenforfait. Voorts verklaren de inhoudingsplichtige, de bestuurder en de meerijders jegens elkaar dat op
degene die in strijd met het hiervoor bepaalde toch een beroep
doet op de aftrek van het reiskostenforfait, het bedrag van een in
verband daarmee aan de inhoudingsplichtige (al dan niet bij
wijze van eindheffing) op te leggen naheffingsaanslag
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loonbelasting/premie volksverzekeringen (inclusief een eventuele
verhoging) kan worden verhaald. Tevens verklaart iedere meerijder zich er mee akkoord dat, zo verhaal daadwerkelijk plaatsvindt, het aldus op hem verhaalde bedrag wordt aangemerkt als
een bijdrage voor het vervoer vanwege de inhoudingsplichtige.
b. De inhoudingsplichtige kent de bestuurder en de meerijders geen
onbelaste reiskostenforfaitvergoeding toe en evenmin een onbelaste meerijbonus.
8. De inhoudingsplichtige verklaart zich jegens de inspecteur van de
belastingdienst akkoord met naheffing bij hem van de loonbelasting/
premie volksverzekering over het bovenmatige gedeelte van de door
hem verstrekte vergoeding, indien een van de hiervóór bedoelde
betrokkenen een van de aan hem gestelde voorwaarden niet naleeft.
9. De onderhavige goedkeuringsregeling geldt voor alle werknemers
van de inhoudingsplichtige (werkgever), die op basis van een meerijregeling carpoolen of, naar keuze van de inhoudingsplichtige, voor
alle werknemers van de inhoudingsplichtige die carpoolen en behoren tot dezelfde organisatorische of functionele eenheid die binnen
de inhoudingsplichtige is te onderscheiden. (Indien sprake is van 2
verschillende groepen, kan dus voor de ene groep de goedkeuringsregeling worden toegepast en voor de andere groep de sinds 1 januari
1998 geldende meerijregeling). De inspecteur van de belastingdienst
is desgevraagd bereid vóóraf, op basis van feiten en omstandigheden,
te beoordelen of sprake is van zulk een vorenbedoelde groep werknemers.
10. De inhoudingsplichtige kan per kalenderjaar (1 januari tot en met
31 december) opteren voor de onderhavige goedkeuringsregeling,
met dien verstande dat deze uitsluitend van toepassing is indien de
bestuurder en de desbetreffende meerijders in dienst zijn van dezelfde inhoudingsplichtige.
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STATUTEN VAN DE STICHTING AANVULLINGSFONDS
WERKNEMERSVERZEKERINGEN VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF, GEVESTIGD TE AMSTERDAM
Artikel 1
Naam – zetel – duur
1. De stichting draagt de naam: Stichting Aanvullingsfonds Werknemersverzekeringen voor het Natuursteenbedrijf (hierna verder ook
te noemen: ,,het Fonds’’).
2. Zij is gevestigd te Amsterdam
Artikel 2
Doel
Het Fonds heeft ten doel het direct dan wel indirect verstrekken van suppleties op door werknemers te ontvangen sociale verzekeringsuitkeringen, met inachtneming van hetgeen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf (verder te noemen CAO
Natuursteen), of enige andere daarvoor in de plaats tredende regeling
van lonen en arbeidsvoorwaarden, is bepaald, alsmede in de hierna
bedoelde nadere voorwaarden, mits evengenoemde Collectieve Arbeidsovereenkomst van toepassing zou zijn op vorenbedoelde werknemers,
indien dezen de arbeid zouden verrichten in dienstbetrekking.
Evenbedoelde nadere voorwaarden, waaronder de hiervoor bedoelde
suppleties worden toegekend, alsmede de wijze waarop zulks geregeld
is, zijn vastgelegd in één of meerdere reglementen.
Artikel 3
Middelen
Het Fonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. betalen van aanvullende uitkeringen;
b. andere wettige middelen, die voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.
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Artikel 4
Deelnemers
Deelnemende organisaties aan het Fonds zijn:
a. De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (bij afkorting geheten: ABN), gevestigd te Leusden;
b. FNV Bouw, gevestigd te Woerden
c. De Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Houten
Bouwnijverheid (bij afkorting geheten: de Hout- en Bouwbond
CNV), gevestigd te Odijk, gemeente Bunnik.
Artikel 5
Verplichtingen
1. In het Fonds wordt deelgenomen door de werkgevers en werknemers
op wie de CAO Natuursteen van toepassing is, dan wel een zodanig
andere arbeidsovereenkomst of bindend opgelegde regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, die voor evenbedoelde Collectieve Arbeidsovereenkomst in de plaats zal treden.
2. De werkgevers en werknemers als bedoeld in het vorige lid zijn verplicht tot naleving van de bij of krachtens deze statuten en het hierna
in artikel 13 bedoelde reglement te hunnen aanzien gemaakte bepalingen. Vorenbedoelde naleving kan, ook voor wat de betaling van
de in artikel 6 lid 1 sub a bedoelde bedragen betreft, in rechte gevorderd worden.
Artikel 6
Geldmiddelen
Het vermogen van het Fonds wordt gevormd door:
a. de jaarlijks volgens deze statuten vast te stellen door de werkgevers
te storten werkgevers- en werknemersbijdragen als bedoeld in de
CAO Natuursteen artikel 33 van de CAO en artikel 2 van het
aanvullingsreglement werknemersverzekeringen, dan wel een zodanig andere arbeidsovereenkomst of bindende regeling van arbeidsvoorwaarden, die voor deze Cao in de plaats treedt;
b. (overheids)subsidies, donaties en renten;
c. hetgeen het Fonds door, erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei
andere wijze verkrijgt.
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Artikel 7
Bestuur
1. Het bestuur van het Fonds bestaat uit vier leden, te benoemen door
de in artikel 4 genoemde deelnemende organisaties van werkgevers
en werknemers en wel:
twee door ABN;
één door FNV Bouw;
één door de Hout- en Bouwbond CNV.
2. Elk van de in het vorige lid genoemde organisaties benoemt een
plaatsvervanger, die bij afwezigheid van het bestuurslid, aangewezen
door dezelfde organisatie, gerechtigd is diens plaats in te nemen.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden, telkens voor de duur van één jaar,
een voorzitter en een secretaris aan en wel zodanig, dat niet deze
beide functies toevallen aan de vertegenwoordigers van werknemersorganisaties noch aan de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties.
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door intrekking van de
benoeming door de organisatie, die het betrokken bestuurslid heeft
benoemd, dan wel het bedanken van betrokkene. De organisatie
draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature
wordt voorzien.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, eindigt het lidmaatschap van het bestuur door overlijden, door onder curatele stelling, alsmede door ontslag door de Rechtbank.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een – nader vast te stellen –
vergoeding voor de door hen in de hun uitoefening van hun functie
gemaakte verblijf-, reis- en vacatiekosten.
Artikel 8
Bestuursbevoegdheid
1. Het bestuur is belast met het beheer van het Fonds. Behoudens de
beperkingen volgens deze statuten is het bestuur bevoegd tot alle
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handelingen, welke tot het bereiken van het statutaire doel kunnen
leiden.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot
het sluiten van overeenkomsten, waarbij het Fonds zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. De beleggingen van het Fonds zullen door het bestuur op een zodanige wijze geschieden dat gelet op de verplichtingenstructuur:
a. een redelijke spreiding naar aard en risico der bezittingen en interessen wordt verkregen;
b. een optimaal rendement wordt verkregen;
4. De aan het Fonds toebehorende zaken worden als zij niet ten kantore
worden gehouden in bewaring gegeven bij een ingevolge de Wet
Toezicht Kredietwezen geregistreerde instelling.
5. De kosten van beheer met betrekking tot een boekjaar komen ten
laste van de rekening van baten en lasten over dat boekjaar.
6. Het bestuur neemt ter zake van de volgende onderwerpen geen
besluit dan na ontvangst van het bindend advies van de daartoe
bevoegde bestuurscommissie:
a. wijziging van de reglementen;
b. vaststelling van de hoogte van de door werkgevers en/of werknemers verschuldigde bijdragen;
c. vaststelling van de deelbegroting;
d. vaststelling van het onderdeel van de jaarrekening dat betrekking
heeft op de betreffende deelbegroting.
7. Het bestuur kan, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk omschreven bevoegdheden mandateren aan al dan niet uit
hun midden benoemde paritaire commissies.
Artikel 9
Vertegenwoordiging
Het Fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan:
– de voorzitter (werkgeversbestuurslid) en de secretaris (werknemersbestuurslid), mits zij gezamenlijk handelen;
– de voorzitter (werknemersbestuurslid) en de secretaris (werkgeversbestuurslid), mits zij gezamenlijk handelen.
In geval van ontstentenis of belet van één hunner wordt – voor zover
nodig door het bestuur in de vervanging voorzien, zulks met inachtne98
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ming van het hiervoor aan artikel 7 lid 3 ten grondslag liggende pariteitsbeginsel.
Artikel 10
Administratie
1. De administratie van het Fonds wordt opgedragen aan de te Amsterdam gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: SFB
CAO Regelingen B.V. (bij afkorting geheten: SFB).
2. De werkzaamheden die niet krachtens het bepaalde in lid 1 in administratie zijn gegeven, worden bij bestuursbesluit nader toegewezen.
3. In verband met het hiervoor bepaalde in lid 1 is het bestuur bevoegd
bepaalde hem krachtens deze statuten en/of reglement(en) toekomende bevoegdheden aan het bestuur, de directie en/of andere functionarissen van SFB, alsmede aan bestuurscolleges van bij deze vennootschap aangesloten instellingen te madateren, onder blijvende
verantwoordelijkheid van het bestuur.
Artikel 11
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of
dit door ten minste de helft van het aantal bestuursleden – blijkens
schriftelijke mededeling van de voorzitter – wenselijk wordt geacht,
in welk geval de voorzitter verplicht is binnen veertien dagen na ontvangst van deze mededeling een vergadering van het bestuur te
beleggen.
2. In een bestuursvergadering kunnen geen geldige besluiten worden
genomen, wanneer niet ten minste de helft van de leden, behorende
tot de kring van de werkgevers en de helft van de leden behorende
tot de kring van de werknemers, aanwezig zijn.
Indien aan dit vereiste niet wordt voldaan, zal een tweede vergadering worden gehouden. In deze tweede vergadering, die gehouden
wordt ten minste één week na de laatste vergadering, kunnen geldige
besluiten worden genomen ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen in laatstbedoelde vergadering, óók wanneer niet wordt voldaan aan de quorum eis als bedoeld in de vorige volzin.
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3. Daargelaten het hierna bepaalde in lid 5, heeft ieder bestuurslid recht
tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij stemming over personen worden leden, die briefjes van onwaarde hebben ingeleverd,
geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen voor de toepassing van het hierna in lid 4 bepaalde.
4. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming
over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes, tenzij
de verkiezing bij acclamatie plaats vindt.
Blanco stemmen zijn van onwaarde.
Indien bij een voorstel de stemmen staken of niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt de beslissing uitgesteld tot in een
volgende vergadering. Indien in de volgende vergadering wederom
niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, met dien verstande dat bij stemming
personen bij het staken van de stemmen het lot zal beslissen.
5. Ter vergadering heeft ieder lid behorende tot de kring van werkgevers het recht op het uitbrengen van een zodanig aantal stemmen als
ter vergadering leden behorende tot de kring der werknemers vertegenwoordigd zijn. Omgekeerd heeft ieder lid behorende tot de kring
van werknemers ter vergadering het recht om een zodanig aantal
stemmen uit te brengen als leden behorende tot de kring van werkgevers ter vergadering vertegenwoordigd zijn.
6. Onverminderd het gesteld in de vorige leden heeft unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijk in functie zijnde bestuursleden
dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle fungerende bestuursleden aanwezig zijn.
7. Bij uitzondering kunnen, in spoedeisende gevallen of in gevallen
waarin geen twijfel mogelijk is, door de beide voorzitters voorlopige
beslissingen en maatregelen worden genomen die in de eerstvolgende vergadering van het bestuur ter bekrachtiging worden voorgedragen.
Artikel 12
Boekjaar en jaarrekening
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken afgesloten.
Daaruit wordt een balans en een staat van lasten en baten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van
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een rapport van een externe register-accountant, of een AccountantAdministratieconsulent ten aanzien van wie bij de inschrijving in het
in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountant-Administratieconsulenten bedoelde register een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die wet, binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Uit deze stukken stelt het bestuur een verslag op, dat een getrouw beeld geeft van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van het Fonds en
van de ontwikkelingen daarvan gedurende het boekjaar. Het bestuur
legt in het verslag rekenschap af van het gevoerde beleid.
4. Het verslag wordt ter inzage van de bij het Fonds betrokken werkgevers en werknemers neergelegd
– ten kantore van de administratie van het Fonds, i.c. SFB.
– op een of meer door de Minister van Sociale Zaken aan te wijzen plaatsen.
5. Het verslag wordt op aanvraag aan de bij het Fonds betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan
verbonden kosten.
6. Uiterlijk binnen negen maanden na het einde van het boekjaar worden de deelnemende organisaties in het bezit gesteld van de jaarstukken. Overigens worden deze organisaties alle gegevens verstrekt die
zij verlangen.
7. Jaarlijks wordt door het bestuur voor aanvang van het volgende
boekjaar een begroting opgesteld van de in het volgende boekjaar te
verwachten inkomsten en uitgaven. Deze begroting ligt voor bij het
Fonds betrokkenen ter inzage ten kantor van het Fonds in casu SFB
CAO-regelingen BV.
8. Het bestuur stelt jaarlijks voor iedere in artikel 6, sub a genoemde
Collectieve Arbeidsovereenkomst afzonderlijk de bijdrage vast welke
de werkgevers en/of de werknemers op wie de betreffende Collectieve Arbeidsovereenkomst van toepassing is, verschuldigd zijn. Voor
iedere Collectieve Arbeidsovereenkomst wordt de bijdrage zodanig
vastgesteld dat het totaal aan bijdragen en andere inkomsten de uitgaven, zijnde het totaal aan uitkeringen, vermeerderd met de administratiekosten, voldoende dekt. Het Fonds is gerechtigd voorschotten ter zake te doen invorderen.
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9. In geval het totaal van de geheven bijdragen voor een Collectieve
Arbeidsovereenkomst hoger dan wel lager blijkt te zijn dan het voor
de uitvoering van de regeling van de betreffende Collectieve Arbeidsovereenkomst benodigde bedrag, wordt het verschil in het betreffende afzonderlijke fonds ten gunste respectievelijk ten laste van
het volgende boekjaar gebracht.
Artikel 13
Reglement
1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen,
waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn voorzien.
2. Het reglement casu quo de reglementen mag/mogen niet met de wet
of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is, nadat advies is gevraagd van de daartoe bevoegde
bestuurscommissie(s), te allen tijde bevoegd het reglement casu quo
de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Een reglement dat uitsluitend betrekking heeft op één van de drie
afzonderlijke fondsen wordt door het bestuur eerst vastgesteld, gewijzigd of opgeheven, nadat de daartoe bevoegde bestuurscommissies
om advies is gevraagd.
5. Op vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement casu quo
de reglementen is het bepaalde in artikel 14, leden 1, 5 en 6 van toepassing.
Artikel 14
Statutenwijziging en ontbinding
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe
zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering, waarin drie vierde van het aantal bestuursleden aanwezig is. Is in de hiervoor bedoelde bestuursvergadering niet drie vierde
van het aantal bestuursleden aanwezig, dan zal tot hetzelfde doel een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen een
maand na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering geldt
het bepaalde in artikel 11 lid 3. Een besluit tot statutenwijziging
moet worden genomen met twee derde meerderheid van het aantal
uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot
stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift
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van de akte van wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister.
3. Het bestuur is bevoegd het Fonds te ontbinden. Op het daartoe te
nemen besluit is toepasselijk hetgeen hiervoor in lid 1 van dit artikel
is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
4. Het Fonds wordt bovendien ontbonden:
– door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard
of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van
de boedel;
– door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
5. Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van het Fonds zijn pas
van kracht, nadat de besturen van de deelnemende organisaties daaraan in meerderheid hun goedkeuring hebben gehecht.
Een organisatie wordt geacht goedkeuring te hebben verleend indien
die organisatie niet binnen acht weken na de toezending van het
tegenovergestelde heeft doen blijken door het insturen van op schrift
gestelde bezwaren.
6. De statuten en de in de statuten aangebrachte wijzigingen zullen niet
in werking treden voordat een volledig exemplaar van die stukken,
of onderscheidenlijk van de wijzigingen daarin door het bestuur
ondertekend voor een ieder ter inzage zijn gelegd ter griffie van het
kantongerecht te Amsterdam.
Artikel 15
Vereffening
1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. Het Fonds blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor
zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor
zoveel mogelijk en nodig van kracht.
4. Tenzij de deelnemende organisaties gemeenschappelijk een ander
besluit nemen, bepaalt het bestuur welke bestemming, na betaling
van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van het Fonds zal
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worden gegeven, met dien verstande, dat het batig saldo moet worden bestemd voor een doel, hetwelk het doel van het Fonds zoveel
mogelijk nabij komt.
5. Het bepaalde in dit artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing bij opheffing van één van de in artikel 5 lid 1
genoemde afzonderlijke fondsen.
Artikel 16
Slotbepaling
In alle gevallen waarin door de wet en de statuten van het Fonds niet is
voorzien, beslist het bestuur.
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STATUTEN VAKANTIEFONDS
Artikel 1
Naam en zetel
1. De stichting draagt de naam ,,Stichting Vakantiefonds voor het
Natuursteenbedrijf’’.
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2
Definities
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. Vakantiefonds: de in artikel 1 genoemde stichting;
b. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf;
c. werkgever: de werkgever in de zin van deze CAO;
d. werknemer: de werknemer in de zin van deze CAO;
e. bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 10 van de statuten;
f. reglement: een reglement als bedoeld in artikel 14 van de statuten;
g. CAO-Regelingen: SFB CAO-Regelingen B.V. gevestigd te Amsterdam;
Artikel 3
Doel
Het Vakantiefonds heeft ten doel: in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen in de statuten en overeenkomstig bij reglement vast te
stellen bepalingen, aan werknemers die onder de CAO vallen vergoeding
te verschaffen wegens loonderving bij vakantiedagen en algemeen erkende feestdagen en daarmee bij CAO gelijkgestelde dagen, vakantietoeslag alsmede eventuele andere daarmee verband houdende uitkeringen te doen.
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Artikel 4
Werkingssfeer
In het Vakantiefonds wordt deelgenomen door de werkgevers en de
werknemers op wie deze CAO van toepassing is.
Artikel 5
Duur
Het Vakantiefonds is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 6
Geldmiddelen
De geldmiddelen van het Vakantiefonds bestaan uit:
a. het stichtingskapitaal;
b. de door de werkgevers in het Vakantiefonds gestorte bedragen bedoeld in artikel 7;
c. de opbrengst van de in artikel 7 bedoelde opslag voor administratiekosten;
d. de opbrengst van de in artikel 8 bedoelde inhouding voor administratiekosten;
e. renten;
f. andere baten.
Artikel 7
Bijdrageverplichtingen
1. Ter uitvoering van het doel worden de door partijen bij de CAO vast
te stellen bedragen voor de opbouw van vakantiewaarden al dan niet
verhoogd met een opslag voor administratiekosten door de werkgever aan het Vakantiefonds betaald.
2. Indien in enig boekjaar de opbrengst van de in het vorige lid
bedoelde middelen groter is dan het totaal van de uitgaven van het
fonds dan wordt het overschot ten gunste van het volgende boekjaar
gebracht.
3. Indien in enig boekjaar de opbrengst van de in het eerste lid van dit
artikel bedoelde middelen kleiner is dan het totaal van de uitgaven
van het fonds dan wordt het nadelig verschil ten laste van het volgende boekjaar gebracht.
4. Bij de jaarlijkse vaststelling van de in het eerste lid bedoelde bedra106
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gen bestemd voor de opbouw van de vakantiewaarden wordt rekening gehouden met het saldo van het Vakantiefonds zoals dat blijkt
uit de laatstelijk vastgestelde balans.
Artikel 8
Uitkeringen
De geldswaarde van de opgebouwde vakantiewaarden wordt – al dan
niet onder inhouding van een bij reglement vast te stellen bijdrage voor
administratiekosten – aan de werknemer uitbetaald.
Artikel 9
Administratie
Het Vakantiefonds draagt zijn administratie op aan CAO-Regelingen.
Artikel 10
Bestuur
1. Het bestuur van het Vakantiefonds bestaat uit zes leden. De benoeming geschiedt als volgt:
– drie door de Algemene Bond van Natuursteenbedrijven;
– twee door FNV Bouw;
– een door de Hout- en Bouwbond CNV.
2. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door intrekking van de
benoeming door het orgaan dat het betrokken bestuurslid heeft aangewezen of door het bedanken van betrokkene.
3. Ter vervanging van elk bestuurslid kan een plaatsvervangend lid
benoemd worden. Hetgeen is bepaald ten aanzien van bestuursleden
geldt evenzeer voor plaatsvervangende leden.
4. De leden van het bestuur en de directie mogen niet deelnemen aan
leveringen of aannemingen ten behoeve van het Vakantiefonds of
belang hebben bij de belegging van zijn gelden.
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Artikel 11
Besluitvorming en quorum
1. Het aantal stemmen dat elk bestuurslid uitbrengt wordt zodanig
bepaald dat het aantal stemmen aan werkgeverszijde even groot is als
het aantal stemmen aan werknemerszijde.
2. Is het aantal ter vergadering aanwezige bestuursleden aan werkgeverszijde niet even groot als het aantal ter vergadering aanwezige
bestuursleden aan werknemerszijde dan brengen de leden van die
groep waarvan het grootste aantal ter vergadering aanwezig is ieder
evenveel stemmen uit als het aantal stemmen van de leden van de
andere groep ter vergadering aanwezig, maal het eigen stemmenaantal. De leden van de andere groep brengen in dat geval ieder
evenveel stemmen uit als het aantal stemmen van de grootste groep
ter vergadering aanwezig, maal het eigen stemmenaantal.
3. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kunnen geldige
besluiten slechts worden genomen met gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.
4. Door het bestuur worden geen beslissingen genomen indien niet
meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Indien
het vereiste aantal bestuursleden in een vergadering niet aanwezig is
kan in een volgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezige
bestuursleden, een besluit worden genomen over die voorstellen
waarover wegens het ontbreken van het quorum in eerstbedoelde
vergadering geen besluit kan worden genomen.
5. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ter vergadering ten
minste één lid van werkgeverszijde en één lid van werknemerszijde
aanwezig is.
Artikel 12
Delegatie
Het bestuur kan uitdrukkelijk omschreven bevoegdheden delegeren aan
CAO-Regelingen en/of aan door het bestuur, al dan niet geheel uit zijn
midden, benoemde paritaire commissies waarbij aan deze commissies
toestemming kan worden verleend, volgens door het bestuur te stellen
richtlijnen, een deel van deze bevoegdheden weer over te dragen aan
CAO-Regelingen. De gedelegeerde bevoegdheden worden door de commissies dan wel door CAO-Regelingen uitgeoefend onder toezicht en
verantwoordelijkheid van het bestuur.
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Artikel 13
Voorzitter en secretarissen
1. Het bestuur benoemt uit zijn midden twee voorzitters: een van
werkgeverszijde en een van werknemerszijde; deze vertegenwoordigen tezamen het Vakantiefonds in en buiten rechte.
2. Om beurten treden de voorzitters voor de tijd van een kalenderjaar
als voorzitter en als tweede voorzitter op.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden twee secretarissen: een van
werkgeverszijde en een van werknemerszijde. Indien als voorzitter
een werkgeversvertegenwoordiger fungeert, fungeert als secretaris
de secretaris van werknemerszijde en omgekeerd.
Artikel 14
Reglementen
1. Het bestuur stelt een of meer reglementen vast waarin wordt geregeld de wijze waarop het doel van het Vakantiefonds zal worden
bereikt alsmede die zaken die nadere voorziening behoeven. Het
bestuur is zelfstandig bevoegd wijzigingen in een reglement aan te
brengen. Het reglement kan bepalingen inhouden die alleen gelden
voor een of meer onderdelen van de bouwnijverheid mits door deze
speciale voorzieningen de goede werking van het Vakantiefonds als
geheel niet wordt geschaad.
2. Het reglement en eventuele wijzigingen daarin treedt niet in werking
alvorens, krachtens goedkeuring door de partijen bij deze CAO de
tekst van het reglement is aanvaard voor een meerderheid van de
werknemers in het Natuursteenbedrijf.
3. Ter verkrijging van de in het voorgaande lid bedoelde goedkeuring
wordt het reglement (of worden de wijzigingen) toegezonden aan de
organisaties die partij zijn bij de CAO. Een organisatie wordt geacht
goedkeuring te hebben verleend indien die organisatie niet binnen
acht weken na de toezending van het tegenovergestelde heeft doen
blijken door het insturen van op schrift gestelde bezwaren.
4. Een reglement en de in een reglement aangebrachte wijzigingen zullen niet in werking treden voordat een volledig exemplaar van die
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stukken, of onderscheidenlijk van de wijzigingen daarin door het
bestuur ondertekend voor een ieder ter inzage zijn gelegd ter griffie
van het kantongerecht te Amsterdam.
Artikel 15
Beheer
1. Het bestuur is belast met het beheer van het Vakantiefonds.
Het is bevoegd uit naam van het Vakantiefonds alle handelingen te
verrichten die met de doelstelling in overeenstemming zijn en die
niet bij of krachtens deze statuten aan de bevoegdheid van het
bestuur onttrokken zijn.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 291 tweede lid van Boek 2
BW omvat de bevoegdheid van het bestuur mede het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij het Vakantiefonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een derde verbindt.
3. De beleggingen van het Vakantiefonds zullen door het bestuur op een
zodanige wijze geschieden dat:
– een redelijke spreiding naar aard en risico der bezittingen en
interessen wordt verkregen;
– een optimaal rendement wordt verkregen;
– geen belangrijk risico van blijvende vermogensverliezen wordt
gelopen.
4. De aan het Vakantiefonds toebehorende zaken worden als zij niet ten
kantore worden gehouden in bewaring gegeven bij een ingevolge de
Wet Toezicht Kredietwezen geregistreerde instelling.
5. De kosten van beheer met betrekking tot een boekjaar komen ten
laste van de rekening van baten en lasten over dat boekjaar.
Artikel 16
Boekjaar, accountant en jaarverslag
1. Het boekjaar van het Vakantiefonds loopt, tenzij het bestuur anders
beslist, van één juni tot en met een en dertig mei.
2. Het bestuur benoemt een externe registeraccountant of een daartoe
gekwalificeerde accountant-administratieconsulent aan wie de controle van de jaarrekening wordt opgedragen.

110

Natuursteenbedrijf 2003/2005
Verbindendverklaring CAO-bepalingen

3. De registeraccountant of de daartoe gekwalificeerde accountantadministratieconsulent is gerechtigd tot inzage van alle boeken en
bescheiden van de stichting. De waarden van de stichting moeten
hem desgevraagd worden getoond.
4. De registeraccountant of de daartoe gekwalificeerde accountantadministratieconsulent brengt tenminste eenmaal per jaar aan het
bestuur verslag uit van zijn bevindingen.
5. Het bestuur legt van zijn beleid jaarlijks binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar schriftelijk verantwoording aan partijen bij
de CAO af door middel van een verslag.
6. Het in het vijfde lid bedoelde verslag bevat:
a. een algemeen overzicht van de werkzaamheden van de stichting
gedurende het afgelopen boekjaar;
b. een rekening en verantwoording omtrent het beheer van de stichting, bestaande uit een balans en een rekening van baten en lasten, vergezeld van een verklaring van de registeraccountant of de
daartoe gekwalificeerde accountant-administratieconsulent terzake van zijn bevindingen bij de controle opgedaan;
c. in voorkomende gevallen, mededelingen omtrent de wijzigingen
die in de statuten en/of reglement(en) hebben plaatsgehad.
7. Het jaarverslag wordt toegezonden aan de werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de CAO.
8. Het jaarverslag wordt ter inzage van de bij het Vakantiefonds betrokken werkgevers en werknemers gelegd:
a. ten kantore van het Vakantiefonds;
b. op een of meer door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
9. Het jaarverslag wordt op aanvraag aan de bij het Vakantiefonds
betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling
van de daaraan verbonden kosten.
Artikel 17
Wijziging Statuten
1. Wijzigingen in de statuten kunnen worden aangebracht bij besluit
van het bestuur.
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2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen in een bijzondere daartoe uitgeschreven vergadering waarop tenminste de helft
van de werkgevers- en tenminste de helft van de werknemersleden
van het bestuur aanwezig is. De uitnodiging voor deze vergadering
moet met het voorstel uiterlijk veertien dagen voor de vergadering
aan de bestuursleden worden toegezonden.
3. Indien op een vergadering waarin een statutenwijziging zal worden
behandeld niet het voor het nemen van een besluit vereiste aantal
leden aanwezig is zal binnen een maand nadien een tweede vergadering worden gehouden. De uitnodiging voor deze vergadering
moet met het voorstel uiterlijk veertien dagen voor de vergadering
aan de bestuursleden worden toegezonden. Het bestuur is bevoegd
tot het nemen van een besluit ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden.
4. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een
meerderheid van twee derde der uitgebrachte geldige stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt in werking indien deze krachtens goedkeuring door de partijen bij de CAO is aanvaard voor een meerderheid van de werknemers in het Natuursteenbedrijf. Ter verkrijging
van de goedkeuring wordt de wijziging toegezonden aan de organisaties die partij zijn bij de CAO. Een organisatie wordt geacht goedkeuring te hebben verleend indien die organisatie niet binnen acht
weken na de toezending van het tegenovergestelde heeft doen blijken door het insturen van op schrift gestelde bezwaren.
6. De statuten en de in de statuten aangebrachte wijzigingen zullen niet
in werking treden voordat een volledig exemplaar van die stukken,
of onderscheidenlijk van de wijzigingen daarin door het bestuur
ondertekend voor een ieder ter inzage zijn gelegd ter griffie van het
kantongerecht te Amsterdam.
Artikel 18
Ontbinding van de stichting
1. Voor een besluit tot ontbinding van het Vakantiefonds gelden dezelfde bepalingen als voor een besluit tot wijziging van de statuten.
2. In geval van ontbinding zal het bestuur – met een meerderheid en op
een wijze als genoemd in lid 5 van het voorgaande artikel met de
liquidatie zijn belast, tenzij de organisaties die partij zijn bij de CAO
een ander besluit nemen.
3. Het bestuur beslist over de bestemming van een batig saldo. Een
batig saldo moet worden bestemd voor een doel dat het meest over112
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eenkomt met het doel van het Vakantiefonds. Een nadelig saldo dient
door de werkgevers te worden opgebracht.
Artikel 19
Slotbepaling
In alle gevallen waarin niet door deze statuten of de reglementen van de
stichting is voorzien beslist het bestuur.
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STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR
HET NATUURSTEENBEDRIJF (VUNAT)
Statuten van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het
Natuursteenbedrijf (VUNAT)
Artikel 1
Naam en zetel
a. De stichting draagt de naam: ,,Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf.’’ Zij wordt bij afkorting ook genoemd: VUNAT.
b. De stichting is gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2
Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze statuten en de reglementen wordt verstaan
onder:
Stichting: de in artikel 1 genoemde stichting.
CAO: de geldende collectieve arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bijlagen.
Bedrijfstak: de bedrijfstak waarin ondernemingen, waarop de CAO van
toepassing is, actief zijn.
Bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 10.
Organisaties: de organisaties van werkgevers en werknemers, partij bij
de CAO.
Werkgeverslid: het bestuurslid aangewezen of door de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven gevestigd te Leusden of door
haar rechtsop-volger(s), namens de werkgeversorganisatie(s), partij bij
de CAO.
Werknemerslid: het bestuurslid aangewezen of door de Bouw- en Houtbond FNV, gevestigd te Woerden, of door de Hout- en Bouwbond CNV,
gevestigd te Odijk, of door hun respectievelijke danwel gezamenlijke
rechtsopvolgers, namens de werknemersorganisaties, partij bij de CAO.
Vrijwillig vervroegd uittreden: het vrijwillig vervroegd geheel of gedeeltelijk beëindigen van een dienstbetrekking in de bedrijfstak door een
werknemer overeenkomstig het bepaalde in de CAO.
Deelnemer: deelnemer aan de regeling is de werknemer die gebruik
maakt van de mogelijkheid om vrijwillig vervroegd uit het arbeidsproces te treden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de CAO.
De statuten: deze statuten.
Reglementen: de reglementen als bedoeld in artikel 18.
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Artikel 3
Doel
Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan de deelnemers
overeenkomstig de voorwaarden van de CAO.
Artikel 4
Middelen tot bereiking van het doel
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het innen en beheren van gelden in overeenstemming met het bepaalde in de statuten en reglementen;
b. het doen van uitkeringen aan deelnemers overeenkomstig het gestelde in de statuten en reglementen;
c. andere wettige middelen, die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 5
Duur
De stichting is opgericht op 1 juli 1997 en voor onbepaalde tijd.
Artikel 6
Geldmiddelen van de stichting
De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:
a. de door de werkgevers te storten respectievelijk af te dragen
werkgevers- en werknemersbijdragen als bedoeld in de CAO1);
b. bijdragen van de overheid, indien en voorzover zij worden verleend;
c. alle overige haar toevallende baten en inkomsten.
Artikel 7
Bijdrageplichtigen
Bijdrageplichtig zijn degenen, die krachtens een bepaling van de CAO
of anderszins verplicht zijn tot het geven van bijdragen aan de stichting.
) Artikel 39 van de CAO.

1

115

Artikel 8
Bijdragen
1. De methode van de berekening van de bijdrage als bedoeld in artikel 7, alsmede de wijze van incassering daarvan, worden door de
Organisaties vastgesteld na het bestuur te hebben gehoord.
2. De hoogte van de in het vorige lid bedoelde bijdragen wordt telkenjare door het bestuur van de stichting aan de hand van een begroting
geschat en (voorlopig) vastgesteld.
Deze begroting wordt direct ter beschikking gesteld van partijen bij
de CAO. De hoogte wordt pas definitief vastgesteld door het bestuur,
nadat daaromtrent door partijen bij de CAO overeenstemming is
bereikt.
3. Tot gerechtelijke invordering der bijdragen wordt niet overgegaan
dan krachtens besluit van het bestuur.
Artikel 9
Uitkeringen
De uitkeringen aan de deelnemers geschieden op basis van de voorwaarden die door partijen in de CAO1) zijn vastgesteld.
Artikel 10
Bestuur
1. Het bestuur van de VUNAT bestaat uit vier leden.
2. De bestuursleden worden benoemd als volgt:
a. twee leden door de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven gevestigd te Leusden;
b. één lid door de Bouw- en Houtbond FNV, gevestigd te Woerden;
c. één lid door de Hout- en Bouwbond CNV, gevestigd te Odijk;
3. Iedere in het vorige lid genoemde organisatie kan één plaatsvervangend bestuurslid aanwijzen, die de hoedanigheid heeft van bestuurslid indien een bestuurslid, zoals bedoeld in lid 2, van dezelfde aanwijzende organisatie, niet in staat of bij machte is deze taak uit te
voeren.
4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd.
) Artikel 39 en bijlage XI van de CAO.
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5. De organisatie die een bestuurslid benoemde, kan te allen tijde die
benoeming intrekken en een ander in diens plaats tot bestuurslid
benoemen.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijk bedanken;
c. door onder curatelestelling of faillissement;
d. door vervanging door de organisatie, die het desbetreffende bestuurslid benoemde;
Artikel 11
Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris
1. De werkgevers- en werknemersleden van het bestuur wijzen elk uit
hun midden een lid aan die bij toerbeurt volgens een door het bestuur
op te maken rooster, als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
van het bestuur optreden.
2. De werkgevers- en werknemersleden van het bestuur wijzen elk uit
hun midden een lid aan die bij toerbeurt volgens een door het bestuur
op te maken rooster, als secretaris en plaatsvervangend secretaris van
het bestuur optreden.
Artikel 12
Taak en bevoegdheden van het bestuur
1. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken en is bevoegd tot alle
handelingen, de zaken van de stichting betreffende, voorzover daaromtrent bij of krachtens statuten en reglement(en) niet anders is
bepaald.
2. Het bestuur is belast met het beheer van de bezittingen van de stichting en met de uitvoering van de statuten en reglement(en).
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot aangaan van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
4. Het bestuur kan de uitoefening van onderdelen van zijn taak delegeren aan een dagelijks bestuur, bestaande uit één werkgeversbestuurslid en één werknemersbestuurslid.
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5. Het bestuur is niet bevoegd om middelen die geacht kunnen worden
te zijn verkregen voor een bepaald doel, danwel daaraan moeten
worden toegerekend, aan te wenden voor een ander doel.
Indien niet vastgesteld kan worden aan welk doel een bepaald middel moet worden toegerekend, is het bestuur bevoegd om de bestemming daarvan te bepalen naar evenredigheid van de voor het lopende
boekjaar voorziene uitgaven voor elk doel.
6. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
bestuur danwel door de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
tezamen.
Artikel 13
Beheer
1. De beleggingen van de stichting zullen door het bestuur op zodanige
wijze geschieden dat:
a. een redelijke spreiding naar aard en risico der bezittingen en
interessen wordt verkregen;
b. een optimaal rendement wordt verkregen;
c. geen belangrijk risico van blijvende vermogensverliezen wordt
gelopen.
Daarenboven zal door het bestuur uit vermogenswinsten en/of
opbrengsten een reserve worden gevormd ter dekking van het
overblijvende risico van vermogensverliezen.
2. De aan de stichting toebehorende zaken worden, indien zij niet ten
kantore worden gehouden, in bewaring gegeven bij een ingevolge de
Wet Toezicht Kredietwezen geregistreerde instelling.
3. De kosten van beheer met betrekking tot een boekjaar komen ten
laste van de rekening van lasten en baten over dat boekjaar.
4. Het bestuur kan zich terzake van het beheer laten adviseren.
Artikel 14
Vergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee
bestuursleden dit nodig oordeelt/oordelen, doch tenminste twee keer
per jaar.
2. De convocatie voor vergaderingen van het bestuur geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter,
schriftelijk op een termijn van ten minste veertien dagen.
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Artikel 15
Besluitvorming
1. Opdat de stemverhouding tussen de twee in het bestuur vertegenwoordigde groeperingen, zijnde werkgevers- en werknemerszijde, zo
gelijk mogelijk blijft, kan het bestuur alleen besluiten nemen in een
vergadering waarin van beide groeperingen ten minste één vertegenwoordigd bestuurslid aanwezig is.
Een besluit als bedoeld in artikel 19 lid 1 kan slechts genomen worden met instemming van alle bestuursleden.
2. De bestuursleden brengen in beginsel ieder een gelijk aantal stemmen ter vergadering uit.
Wanneer een of meer bestuursleden ter vergadering afwezig is (zijn)
brengt (brengen) het (de) andere bestuurslid (leden), dezelfde groepering als de afwezige vertegenwoordigend, uit eigen hoofde de
stem(men) van de afwezige(n) mede uit.
3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, kunnen geldige
besluiten slechts worden genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
4. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.
5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom,
dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Indien een bestuurslid niet ter vergadering aanwezig kan zijn, kan hij
een medebestuurslid machtigen zijn stem uit te brengen door middel
van een schriftelijke volmacht.
Artikel 16
Administratie
De stichting kan zijn administratieve en uitvoerende taken aan een
andere organisatie opdragen, danwel in eigen beheer houden.

119

Artikel 17
Boekjaar, accountant en jaarverslag
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. In
afwijking daarvan zal het eerste boekjaar eindigen op 31 december
1998.
2. De boekhouding van de stichting wordt onder toezicht van een registeraccountant gesteld, aan te wijzen door het bestuur. Deze accountant brengt elk jaar, of zoveel vaker als het bestuur nodig zal oordelen, verslag uit.
3. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de stichting. De waarden van de stichting moeten hem desverlangd worden getoond.
4. Het bestuur brengt na afloop van het boekjaar schriftelijk een jaarverslag uit.
5. Het in het vorige lid bedoelde verslag bevat:
a. een algemeen overzicht van de werkzaamheden van de stichting
gedurende het afgelopen boekjaar;
b. een rekening en verantwoording omtrent het beheer van de stichting, bestaande uit een balans en een staat van lasten en baten
vergezeld van een verklaring van de registeraccountant terzake
van zijn bevindingen bij de controle opgedaan.
In de rekening en verantwoording zal voor elk doel afzonderlijk
vermeld worden welke middelen en welke uitgaven aan dat doel
moeten worden toegerekend;
c. in voorkomende gevallen, mededeling omtrent de wijzigingen
die in de statuten en/of reglement hebben plaatsgehad.
6. Het jaarverslag wordt toegezonden aan de Organisaties.
7. Het jaarverslag wordt ter inzage van de bij de stichting betrokken
werkgevers en werknemers neergelegd:
a. ten kantore van de stichting;
b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
8. Het jaarverslag wordt op aanvraag aan de bij de stichting betrokken
bedrijven en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan
verbonden kosten.
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Artikel 18
Reglementen
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen; deze behoeven
goedkeuring van de in artikel 10 genoemde organisaties.
2. De bepalingen van de reglementen mogen niet in strijd zijn met de
bepalingen van deze statuten of met de wet.
Artikel 19
Wijziging statuten en reglementen/ontbinding van de stichting
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen of de stichting te
ontbinden na verkregen goedkeuring van partijen betrokken bij de
CAO.
2. Een besluit als onder lid 1 bedoeld, kan slechts worden genomen met
instemming van alle bestuursleden.
3. Een statutenwijziging treedt in werking nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
4. a. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift
van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen
ten kantore van het openbaar stichtingenregister, gehouden bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
b. Reglementen, alsmede de in de statuten en reglementen aangebrachte wijzigingen, zullen niet in werking treden, alvorens een
volledig exemplaar van die stukken onderscheidenlijk van de
wijzigingen daarin, door het bestuur ondertekend, voor een ieder
ter inzage is neergelegd ter griffie van het kantongerecht binnen
welks ressort de stichting is gevestigd.
5. Bij ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een eventueel batig saldo met dien verstande, dat een batig
saldo moet worden bestemd voor een doel dat het meest overeenkomt met het doel van de stichting.
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Artikel 20
Waarnemers
Indien door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wens
daartoe te kennen wordt gegeven, wordt in overleg tussen de Minister
en het bestuur een waarnemer toegelaten. De waarnemer is gerechtigd
alle vergaderingen van het bestuur bij te wonen. De waarnemer ontvangt
alle voor het bestuur bestemde stukken.
Artikel 21
Slotbepaling
In alle gevallen, waarin niet door deze statuten of de reglementen van
de stichting is voorzien, beslist het bestuur.
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BIJLAGE XI
VOORWAARDEN AANVULLINGSREGELING ARTIKEL 39
NATUURSTEENBEDRIJF
Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. belanghebbende: de belanghebbende bedoeld in artikel 2, 2a en 2b;
2. vroegpensioengrondslag: het in artikel 5 bedoelde gecorrigeerd
pensioenloon;
3. SFB Pensioenen: SFB Pensioenen BV, gevestigd te Amsterdam;
4. de stichting: de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het
Natuursteenbedrijf;
5. uittredingsdatum: de datum als bedoeld in artikel 39 lid 1 en lid 2
van deze CAO;
6. vroegpensioendatum: de datum als bedoeld in artikel 3 van het reglement van de Stichting vroegpensioenfonds voor het Natuursteenbedrijf.
Artikel 2
Voorwaarden
Belanghebbende in de zin van deze voorwaarden is degene:
1. die op de eerste dag van de maand, liggende vier maanden voor de
uittredingsdatum werknemer was in de zin van artikel 1, lid 3 onder
a en 4 van deze CAO;
en
2. 1. die, direct voorafgaande aan de uittredingsdatum, gedurende een
periode van minimaal 10 jaar zonder onderbreking anders dan
door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid als werknemer in de
zin van artikel 1 lid 3 en 4 van deze CAO werkzaam is geweest.
Voor de berekening van deze periode van 10 jaar wordt tevens in
aanmerking genomen de periode dat belanghebbende als werknemer werkzaam is geweest in de zin van de CAO’s voor:
A. a. het Bouwbedrijf in Nederland;
b. het Baggerbedrijf;
c. het Schilders- en afwerkingsbedrijf in Nederland;
d. het Stukadoors-, afbouw- en terrazzo/vloerenbedrijf;
e. de Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven;
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f. de Mortel- en morteltransportondernemingen;
g. de Agrarische sectoren (onder door partijen nader te bepalen voorwaarden);
h. het Uitvoerend, Technisch en Administratief Personeel in
bouwbedrijven;
i. de Timmerfabrieken;
Voor belanghebbenden die langer werkloos zijn geweest
dan 3 maanden of langer dan 3 maanden een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben gehad voorafgaand aan
de uittredingsdatum, geldt als extra voorwaarde dat zij in
een periode van twee jaar direct voorafgaande aan de
uittredingsdatum minimaal 18 maanden moeten hebben
gewerkt bij een werkgever in de zin van deze CAO;
en
B. de periode dat belanghebbende in het buitenland werkzaam is
geweest, mits over deze periode aantoonbare premiebetaling
heeft plaatsgevonden;
en
C. de periode dat belanghebbende als werknemer werkzaam is
geweest bij een bedrijf dat is komen te vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor het Natuursteenbedrijf, mits
voor de werknemer een VUT-regeling van toepassing was;
en
D. de periode dat belanghebbende als werknemer werkzaam is
geweest bij een bedrijf dat is komen te vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor het Natuursteenbedrijf, mits
voor de werknemer een aanvullingsregeling van toepassing
was, vergelijkbaar met de aanvullingsregeling voor het
natuursteenbedrijf;
of
2. die in de periode van 15 jaar direct voorafgaande aan de
uittredingsdatum tenminste 10 jaar werkzaam is geweest (waaronder begrepen periode(n) van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) in een onderneming vallend onder de werkingssfeer
van deze CAO als werknemer in de zin van deze CAO;
3. Voor belanghebbenden die voorafgaand aan de uittredingsdatum
langer dan 3 maanden werkloos zijn geweest of een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben gehad, geldt als extra voorwaarde dat zij na een onderbreking door werkloosheid respectievelijk arbeidsongeschiktheid in een periode van twee jaar direct
voorafgaande aan de uittredingsdatum minimaal 18 maanden
gewerkt dienen te hebben bij een werkgever in de zin van deze
CAO.
Voor de berekening van de 10 jaar wordt tevens in aanmerking
genomen de periode waarin belanghebbende in het buitenland
werkzaam is geweest, mits over de periode aantoonbare premiebetaling heeft plaatsgevonden, alsmede de periode dat belanghebbende als werknemer werkzaam is geweest bij een bedrijf dat
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4.
5.

6.

7.

is komen te vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor het
Natuursteenbedrijf, mits voor de werknemer een VUT-regeling
van toepassing was en de periode dat belanghebbende als werknemer werkzaam is geweest bij een bedrijf dat is komen te vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor het Natuursteenbedrijf, mits voor de werknemer een aanvullingsregeling van
toepassing was, vergelijkbaar met de aanvullingsregeling voor
het natuursteenbedrijf;
en
die op de uittredingsdatum 60, 61, 62, 63 of 64 jaar is;
en
wiens dienstbetrekking met ingang van de uittredingsdatum, of –
indien en voor zover dat ingevolge de door hem in acht te nemen
opzeggingstermijn, dan wel in verband met arbeidsongeschiktheid
noodzakelijk is – met ingang van een later datum is geëindigd;
en
die in de 20 jaar direct voorafgaande aan de uittredingsdatum niet
anders werkzaam is geweest dan als werknemer ingevolge artikel
610 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij perioden van
verplichte militaire dienst, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
mede in aanmerking worden genomen.
Voor belanghebbenden die voorafgaand aan de uittredingsdatum langer dan 3 maanden werkloos zijn geweest of een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben gehad, geldt als extra voorwaarde
dat zij na een onderbreking door werkloosheid respectievelijk arbeidsongeschiktheid in een periode van twee jaar direct voorafgaande aan
de uittredingsdatum minimaal 18 maanden gewerkt dienen te hebben
bij een werkgever in de zin van deze CAO;
en
die op dezelfde datum als de uittredingsdatum een vroegpensioenuitkering krijgt.
Artikel 2a
Voorwaarden uittreding conform artikel 39 lid 2

In afwijking van artikel 2 is belanghebbende in de zin van deze voorwaarden degene:
1. die op de eerste van de maand, liggende vier maanden voor de
uittredingsdatum werknemer was in de zin van artikel 1 lid 3 en 4
van deze CAO;
en
2. a. die direct voorafgaande aan de uittredingsdatum minstens 40 jaar
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3.
4.
5.

6.

werknemer ingevolge artikel 610 van boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek is geweest; en
b. daarvan gedurende 30 jaar actief deelnemer is geweest in het
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid of een daarmee
door partijen in het kader van de vrijstellingsregeling gelijkgestelde pensioenverzekering; en
c. gedurende de laatste 4 jaar direct voorafgaande aan de uittredingsdatum, zonder onderbreking anders dan door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid werkzaam is geweest als werknemer in de
zin van deze CAO. Voor belanghebbenden die langer werkloos
zijn geweest dan 3 maanden of langer dan 3 maanden een
arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben gehad, geldt als extra
voorwaarde dat zij in een periode van twee jaar direct voorafgaande aan de uittredingsdatum minimaal 18 maanden moeten
hebben gewerkt bij een werkgever in de zin van deze CAO;
waarbij ten aanzien van de bij b. en c. bedoelde termijnen geldt
dat de periode, die belanghebbende werkzaam is geweest bij een
bedrijf dat is komen te vallen onder de werkingssfeer van deze
CAO mede in aanmerking wordt genomen, mits voor de werknemer een vergelijkbare VUT-regeling van toepassing was dan
wel voor de werknemer een aanvullingsregeling van toepassing
was vergelijkbaar met de aanvullingsregeling voor het natuursteenbedrijf;
en
die op de dag, voorafgaande aan de in lid 5 bedoelde datum, zijn
woonplaats in Nederland, België of Duitsland heeft;
en
die op de uittredingsdatum 57 jaar of ouder is;
en
wiens dienstbetrekking met ingang van de uittredingsdatum of indien
en voor zover dat ingevolge de door hem in acht te nemen opzeggingstermijn, dan wel in verband met arbeidsongeschiktheid noodzakelijk is – met ingang van een latere datum is geëindigd;
die bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd recht heeft op vroegpensioen, dat ook ingaat bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd.
Artikel 3
Uitkering

1. Aan de belanghebbende wordt op zijn verzoek door de stichting een
uitkering in de zin van deze regeling toegekend met ingang van de
in artikel 2 c.q. 2a onder 5 bedoelde datum.
2. 1. De belanghebbende krijgt de uitkering in de zin van deze regeling in de vorm van een uitkeringsbudget. Dit budget is bestemd
voor de periode vanaf de uittredingsdatum tot het einde van de
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vroegpensioenuitkering, doch ten hoogste tot de maand waarin
belanghebbende 65 jaar wordt.
Als de uittredingsdatum ingevolge dit artikel wordt bedoeld de
vroegst mogelijke uittredingsdatum, zoals bedoeld in artikel 2
dan wel 2a. Later uittreden, omdat niet eerder aan de uittredingsvoorwaarden werd voldaan, levert een uitkeringsbudget naar rato
op.
2. De maximale hoogte van dit uitkeringsbudget bedraagt 375%
voor de belanghebbende die kan uittreden op basis van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2.
3. De maximale hoogte van dit uitkeringsbudget – in percentage
van de vroegpensioengrondslag bedraagt per 1 januari 2001 450%
voor de belanghebbende, die aan de voorwaarden als bedoeld in
artikel 2a voldoet. Dit budget wordt aangepast overeenkomstig
artikel 39 lid 4 van de CAO tot het daar genoemde uitkeringsbudget. Het budget wordt gelijkelijk verdeeld over de periode
liggende tussen de ingangsdatum van de uitkering en de maand
waarin de belanghebbende 65 jaar wordt.
4. De belanghebbende die uittreedt, ontvangt een maximale gecombineerde uitkering op grond van deze aanvullingsregeling en vroegpensioenuitkering van 80% van de vroegpensioengrondslag. Het
budget wordt gelijkelijk verdeeld over de periode liggende tussen de
ingangsdatum van de uitkering en de maand waarin de betrokkene
65 jaar wordt.
5. Aan de belanghebbende wordt naast de gecombineerde uitkering op
grond van deze aanvullingsregeling en vroegpensioenuitkering een
vakantiebijslag ter hoogte van 8% toegekend. De vakantiebijslag die
op grond van deze aanvullingsregeling wordt toegekend, wordt berekend over de hierboven genoemde gecombineerde uitkering minus
de vroegpensioenuitkeringen.
6. Ten behoeve van de belanghebbende wordt aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid de pensioenpremie betaald
die voor hem in de laatste dienstbetrekking verschuldigd was, met
inachtneming van de verhogingen die deze premie zou hebben ondergaan indien de belanghebbende niet vervroegd zou zijn uitgetreden.
Voor voorzieningen van ouderdoms-, weduwe-, weduwnaars- en
wezenpensioen in de plaats van de BPF-voorziening – in geval van
vrijstelling van de deelneming aan de loonafhankelijke pensioenregeling – zal, onder, door het bestuur van de stichting bepaalde,
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voorwaarden een bijdrage worden vergoed aan belanghebbende of
diens werkgever.
Artikel 4
Wijze van verzoeken
1. De belanghebbende die voor een uitkering op grond van deze regeling in aanmerking wenst te komen dient minimaal 3 maanden voor
de gewenste uittredingsdatum een daartoe strekkend verzoek in. Het
verzoek kan worden ingediend bij SFB Pensioenen BV, Postbus 637,
1000 EE Amsterdam.
2. Het verzoek wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe
bestemde formulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld en
ondertekend.
Artikel 5
Vroegpensioengrondslag
1. De uitkering in de zin van deze regeling, bedoeld in artikel 3, wordt
berekend op basis van het gecorrigeerd pensioenloon.
2. Het gecorrigeerd pensioenloon:
a. is in de periode tot en met het half jaar vanaf 1 januari tot 1 juli
c.q. 1 juli tot 1 januari, waarin de werknemer in de zin van deze
CAO de 50ste verjaardag bereikt, gelijk aan het conform lid 3
onder c bepaalde gemiddeld pensioenloon;
b. vanaf het half jaar volgend op het half jaar als bedoeld in lid a
tot het half jaar waarin de werknemer in de zin van deze CAO
55 jaar wordt:
het totaal van enerzijds het conform lid 3 onder c bepaalde
gemiddeld pensioenloon en anderzijds het laatst vastgestelde
gecorrigeerd pensioenloon na verhoging met de loontrend over
de sedert die eerdere vaststelling verstreken periode en vermenigvuldigd met het totaal aantal perioden vanaf 1 januari tot 1 juli
c.q. 1 juli tot 1 januari gerekend vanaf het eerste half jaar als
bedoeld in lid a tot het laatst vastgestelde gecorrigeerd pensioenloon, met uitzondering van de perioden dat er niet is deelgenomen.
Dit totaal wordt gedeeld door het aantal pensioenlonen vanaf het
volgens lid a vastgestelde gecorrigeerd pensioenloon per half
jaar. Indien deze uitkomst lager is dan het met de loontrend geïndexeerde voorgaande gecorrigeerd pensioenloon wordt deze uitkomst tot het hogere niveau verhoogd;
c. vanaf het half jaar waarin de werknemer in de zin van deze CAO
55 jaar wordt tot de vroegpensioendatum van de werknemer in
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de zin van deze CAO het laatstelijk, per 1 juli c.q. 1 januari, vastgestelde gecorrigeerd pensioenloon na verhoging met de loontrend over de sedert die eerdere vaststelling verstreken periode;
d. bij gebreke van een sub b respectievelijk sub c bedoelde eerdere
vaststelling als gevolg van toetreding of hertoetreding als werknemer in de zin van deze CAO vanaf de 50ste respectievelijk
55ste verjaardag van de werknemer in de zin van deze CAO
wordt het gecorrigeerd pensioenloon de eerste maal na de (her)toetreding vastgesteld op het conform lid 3 onder c bepaalde
gemiddeld pensioenloon;
e. voor de werknemer in de zin van deze CAO van 50 jaar en ouder
blijft een in enig half jaar vastgestelde vroegpensioengrondslag
voor dat halve jaar gelden.
3. Het pensioenloon:
a. voor de werknemer in de zin van deze CAO:
het in enig kalenderjaar overeengekomen vast loon (exclusief
vakantietoeslag) volgens deze CAO. Overuren en reisuren buiten
de normale werktijd behoren niet tot het overeengekomen vast
loon. Mede in aanmerking wordt genomen een met de werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering onder
welke benaming dan ook, zoals een dertiende maand, een vaste
eindejaarsuitkering, gegarandeerde tantième e.d.;
b. het maximum pensioenloon bedraagt maximaal 1,5 maal de premiegrens zoals aangegeven in artikel 9 eerste lid van de
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen;
c. gemiddeld pensioenloon:
het gemiddeld pensioenloon van de werknemer in de zin van
deze CAO wordt per 1 januari en per 1 juli van enig jaar bepaald
als het gemiddelde per loonbetalingstijdvak van het overeengekomen vast loon in de daaraanvolgende periode van 1 januari tot
1 juli respectievelijk van 1 juli tot 1 januari.
4. vroegpensioengrondslag:
is gelijk aan het gecorrigeerd pensioenloon;
De vroegpensioengrondslag wordt vastgesteld bij aanvang van de
toetreding tot de CAO en zolang deze voortduurt telkens op 1 januari
en 1 juli van de jaren daarop volgend.
5. Onder loon in de zin van dit artikel wordt mede begrepen de uitkeringen, zoals bedoeld onder artikel 6 lid 3 sub a.
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6. In geval de belanghebbende op de dag voor de datum van uittreding
niet valt onder de bepalingen van de Ziekenfondswet, en hetzij:
a. niet verzekerd is krachtens enige ziektekostenverzekering;
b. verzekerd is krachtens een te zijnen behoeve gesloten particuliere
ziektekostenverzekering, waarvan de premie geheel te zijnen
laste komt;
c. verzekerd is als onder b. genoemd, waarbij de werkgever bijdraagt in de premie;
d. deelnemer is in een door de werkgever gesloten collectieve ziektekostenverzekering;
zal, op grond van deze regeling, na uittreding, tot beëindiging
van de uitkering worden uitgekeerd in de situaties als vermeld
onder:
a + b nihil
c. aan belanghebbende een bijdrage in de premie (telkenmale na
getoond bewijs van premiebetaling door verzekerde) ter
grootte van 50% van de werkelijk betaalde premie, tot maximaal het bedrag dat voor de rekening van de werkgever zou
komen bij toepassing van de Ziekenfondswet, onder aftrek
van een soortgelijke verstrekking door een (vroeg)pensioenfonds.
Indien op enig kalenderjaar bewijzen van premiebetaling niet
binnen 6 maanden na afloop van dat kalenderjaar zijn getoond, vervallen over dat kalenderjaar aanspraken op de hiervoor bedoelde bedragen;
d. indien en zolang belanghebbende na zijn uittreding deelnemer blijft in deze collectieve verzekering: aan de werkgever
50% van de werkelijk betaalde premie, tot maximaal het
bedrag dat voor rekening van de werkgever zou komen bij
toepassing van de Ziekenfondswet, onder aftrek van een
soortgelijke verstrekking door een (vroeg)pensioenfonds. De
belanghebbende zal alsdan zijn aandeel in de premie, conform de terzake vigerende regeling in de onderneming van de
werkgever aan de werkgever betalen, bij gebreke waarvan de
werkgever de deelname in de collectieve verzekering zal kunnen beëindigen.
Artikel 6
Kortingen op de uitkeringen
1. a. Het is niet toegestaan om tijdens de looptijd van de uitkering op
grond van deze regeling binnen de bedrijfstak bouwnijverheid
werkzaamheden, van wat voor aard dan ook en tegen welke voorwaarden of beloning dan ook, te verrichten. Dit verbod is uitdrukkelijk ook van toepassing op het verrichten van werkzaamheden zonder beloning of tegen een onkostenvergoeding.
b. Het in het vorige lid bedoelde verbod is niet van toepassing voor
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c.

d.

e.

f.

zover er sprake is van gedeeltelijke voortzetting van het dienstverband in relatie met deeltijd uittreden en voorts voldaan is aan
alle voorwaarden, die in dit reglement of door het bestuur van de
stichting aan de uitvoering van deeltijd-uittreden worden gesteld.
Het is niet toegestaan overwerk te verrichten tijdens de periode
dat een (deeltijd)uitkering op basis van deze regeling wordt genoten.
Het bestuur van de stichting kan, onverminderd het bepaalde in
artikel 8.2, schriftelijk ontheffing verlenen van het onder a in dit
lid opgenomen verbod. Het bestuur kan aan de ontheffing nader
voorwaarden verbinden.
Het is toegestaan om, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid
2, met toestemming van het bestuur van de stichting, werkzaamheden te verrichten buiten de bedrijfstak bouwnijverheid. Het
bestuur kan aan de toestemming nadere voorwaarden verbinden.
Werkzaamheden binnen de bedrijfstak bouwnijverheid, die reeds
verricht werden voor de ingangsdatum van de uitkering op grond
van deze regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 2,
mogen tijdens de uitkering op grond van deze regeling worden
voortgezet, mits die werkzaamheden reeds 5 jaar voor de
uittredingsdatum een aanvang hebben genomen.
De daaruit voortvloeiende inkomsten mogen tijdens de uitkering
op grond van deze regeling jaarlijks niet meer bedragen dan het
bedrag dat gevonden wordt door het totale bedrag van de hier
bedoelde neveninkomsten over de 5 jaar, voorafgaande aan de
uittredingsdatum, te delen door 5. Uitbreiding van de werkzaamheden tijdens de uitkering op grond van deze regeling valt onder
het sub a in dit lid bedoelde verbod.
Het bestuur van de stichting is bevoegd om bij overtreding van
een in dit lid gestelde verbod of bij het niet of niet volledig nakomen van een op grond van een in dit lid gestelde voorwaarde, een
sanctie als bedoeld in artikel 10 op te leggen.

2. a. Op de voltijd uitkering worden, onverminderd het in artikel 8 lid
2 bepaalde, in mindering gebracht de inkomsten, waaronder begrepen beloningen in natura en het bovenmatig deel van onkostenvergoedingen, die voortvloeien uit werkzaamheden buiten de
bedrijfstak bouwnijverheid, voor zover die inkomsten meer bedragen dan het verschil tussen de door belanghebbende ontvangen uitkering en het gecorrigeerd pensioenloon op basis van deze
regeling, vermeerderd met tot uitkering komende (vroeg)pensioenuitkeringen.
b. Op de deeltijd uitkering worden, onverminderd het in artikel 8 lid
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2 bepaalde, in mindering gebracht inkomsten, waaronder begrepen beloningen in natura en het bovenmatig deel van onkostenvergoedingen, die voortvloeien uit werkzaamheden buiten de
bedrijfstak bouwnijverheid, voor zover die inkomsten meer bedragen dan het verschil tussen de door belanghebbende ontvangen deeltijd uitkering, vermeerderd met de inkomsten uit de
voortgezette dienstbetrekking, en het gecorrigeerd pensioenloon
op basis van deze regeling, vermeerderd met tot uitkering komende (vroeg)pensioenuitkeringen.
c. De inkomsten uit werkzaamheden buiten de bedrijfstak bouwnijverheid, zoals bedoeld in lid 2 sub a en b van dit artikel, worden
geacht betrekking te hebben op het kwartaal waarin deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
d. Inkomsten uit werkzaamheden buiten de bedrijfstak bouwnijverheid komen, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 2, niet in
aanmerking voor verrekening met de uitkering, voor zover die
werkzaamheden al gedurende tenminste 5 jaar voor de uittredingsdatum plaatsvonden en tijdens de uitkering op grond van deze
regeling geen uitbreiding aan die werkzaamheden wordt gegeven. De vrij te stellen inkomsten tijdens de uitkering op grond
van deze regeling, worden berekend door de totale neveninkomsten over de 5 jaar, voorafgaande aan de uittredingsdatum, te
delen door 5.
3. a. Op een uitkering in de zin van deze regeling wordt een uitkering
krachtens de Ziektewet en/of AAW/WAO/WAZ in mindering
gebracht, met dien verstande dat geen recht op een uitkering op
grond van deze regeling bestaat indien en voor zolang er sprake
is van volledige arbeidsongeschiktheid.
b. Voor de toepassing van het bepaalde onder a. van dit lid wordt
belanghebbende geacht een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid te genieten indien belanghebbende vrijwillig van het recht
hierop afstand doet.
4. Op de uitkering wordt ingehouden hetgeen de belanghebbende verschuldigd is aan:
a. premie ingevolge de Ziekenfondswet;
b. loonheffing;
c. pensioenpremie.
5. Zolang de belanghebbende recht heeft op een uitkering als bedoeld
in artikel 39 van de CAO voor het natuursteenbedrijf, vervallen de
opgebouwde aanspraken, krachtens de per 1 januari 1999 geldende
vroegpensioenregeling voor het natuursteenbedrijf en/of uitkeringen
op basis van voorzieningen in de plaats van voornoemde vroegpensioenregeling dan wel enige andere (vroeg)pensioenuitkering,
aan de stichting.
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Artikel 7
Uitbetaling
De uitkering op grond van deze regeling wordt maandelijks door SFB
Pensioenen aan de belanghebbende uitbetaald. De vakantiebijslag wordt
aan belanghebbende in de maand mei betaald.
Artikel 8
Einde van de uitkering
1. Het recht op een uitkering op grond van deze regeling eindigt op de
eerste dag van de maand, waarin belanghebbende de leeftijd van 65
jaar bereikt, dan wel op de datum waarop enige voor betrokkene geldende vroegpensioenuitkering eindigt.
2. Het recht op uitkering eindigt voor de in het eerste lid bedoelde
datum indien de belanghebbende opnieuw een dienstbetrekking aanvaardt en wel met ingang van de eerste dag waarop hij in die dienstbetrekking werkzaam is.
3. Indien de belanghebbende tijdens het genot van de uitkering overlijdt, wordt de uitkering, alsmede de vakantiebijslag, tot en met de
laatste dag van de tweede maand, volgende op die waarin het overlijden plaatsvond, uitbetaald – voor zover mogelijk in een bedrag
ineens:
a. aan de langstlevende der echtgenoten indien de overledene niet
duurzaam van de andere echtgenoot gescheiden leefde;
b. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon aan de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen;
c. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen aan degenen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten
van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde.
Artikel 9
Plicht tot verstrekken van inlichtingen
1. De belanghebbende verstrekt desgevraagd of uit eigen beweging aan
de functionarissen, die door SFB Pensioenen met het toezicht zijn
belast, alle inlichtingen die voor de beoordeling van het recht op uitkering en van de hoogte daarvan van belang kunnen zijn.
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2. De belanghebbende doet elke maand opgave aan SFB Pensioenen
van de inkomsten uit arbeid, verricht in de periode waarover hij uitkering ontvangt, met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld en ondertekend.
3. De werkgevers verstrekken aan SFB Pensioenen de benodigde informatie met betrekking tot het loon en de arbeid van degenen die een
aanvraag tot vervroegd uittreden hebben ingediend.
Artikel 10
Intrekking en wijziging van een besluit tot uitkering
1. Indien de belanghebbende de, op grond van deze regeling, gevraagde
of uit eigen beweging te verstrekken inlichtingen niet of onjuist verstrekt kan het bestuur een besluit tot toekomstige uitkering, dan wel
tot een reeds lopende uitkering, intrekken. Belanghebbende wordt in
het kader van dit lid geacht de bedoelde inlichtingen niet te hebben
verstrekt, indien binnen twee maanden, na ontvangst van de eerste
oproep daartoe of het uit eigen beweging te melden feit bekend is bij
belanghebbende, de stichting de inlichtingen nog niet heeft ontvangen. Belanghebbende wordt in het kader van dit lid geacht de inlichtingen onjuist te hebben verstrekt, indien de stichting daarbij voor
meer dan f 7.500,– is benadeeld.
2. Indien de belanghebbende de, op grond van deze regeling, gevraagde
of uit eigen beweging te verstrekken inlichtingen niet tijdig of onjuist
verstrekt, kan een uitkering worden verlaagd. De verlaging bedraagt
maximaal 30% en duurt maximaal 12 maanden, naar gelang de ernst
van de overtreding, blijkende uit recidive. Belanghebbende wordt in
het kader van dit lid geacht de inlichtingen niet tijdig te hebben verstrekt, indien na het verstrijken van de daarvoor gegeven termijn in
de eerste oproep daartoe, dan wel twee weken het uit eigen beweging te melden feit bekend is bij belanghebbende, de stichting de
bedoelde inlichtingen nog niet heeft ontvangen. Belanghebbende
wordt in het kader van dit lid geacht inlichtingen onjuist te hebben
verstrekt, indien de stichting daarbij voor ten minste f 50,- en voor
maximaal f 7.500,- is benadeeld.
3. Indien belanghebbende niet voldoet aan enig in deze regeling gestelde voorwaarde kan een waarschuwing worden gegeven.
4. Het bestuur is bevoegd de sancties, zoals genoemd in lid 2 en 3, te
combineren.
5. De stichting is bevoegd de door de stichting opgelopen schade als
gevolg van door belanghebbende niet, niet tijdig of onjuist verstrekte
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inlichtingen of anderszins niet voldoen aan de in deze regeling
gestelde voorwaarden, al dan niet bestaand uit teveel betaalde uitkeringen, sociale lasten en rente, te verhalen op belanghebbende. Daarbij behoudt de stichting zich het recht voor verhaal te halen door vermindering van de lopende uitkering.
6. Het bestuur is bevoegd aangifte te doen bij de daarvoor bedoelde
instelling in het geval het bestuur een gerechtvaardigd vermoeden
heeft dat betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar
feit. Dat laat onverlet de mogelijkheid om in civiel rechtelijke procedures of anderszins eventuele schade, al dan niet in de vorm van
onverschuldigde betalingen, op betrokkene te verhalen.
7. De vorige leden zijn niet van toepassing, indien de belanghebbende
van een gedraging als daar bedoeld redelijkerwijs geen verwijt kan
worden gemaakt, waarvan is uitgesloten een beroep op het niet kennen van de inhoud van deze regeling.
8. In alle gevallen, waarin een sanctie wordt opgelegd, wordt daarvan
aan betrokkene gemeld wat de sanctie inhoudt en waarom en op
grond waarvan deze is opgelegd. Verder wordt melding gemaakt van
de mogelijkheden voor beroep of bezwaar.
9. Alle baten en/of opbrengsten, die voortvloeien uit op grond van deze
regeling opgelegde sancties, zullen worden gebruikt in overeenstemming met het doel van de stichting.
Artikel 11
Beslissingsbevoegdheid
1. Op verzoeken om toekenning van een uitkering wordt door het
bestuur van de stichting beslist.
2. Besluiten tot weigering, intrekking of wijziging van een uitkering
zijn met redenen omkleed.
3. Besluiten als bedoeld in voorgaande leden worden schriftelijk aan de
belanghebbende medegedeeld.
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Artikel 12
Verblijf in het buitenland
De belanghebbende behoeft voor een verblijf in het buitenland voor een
aaneengesloten tijdvak voor langer dan 4 weken gedurende de periode
waarover hij uitkering ontvangt de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting. Verzoeken voor deze toestemming dienen een maand voor de voorgenomen vertrekdatum te worden
ingediend. Van een voorgenomen verblijf in het buitenland voor een tijdvak van kortere duur stelt hij SFB Pensioenen tevoren schriftelijk in kennis.
Artikel 13
Uitvoering
1. De uitvoering van deze regeling geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de organisaties, partij bij deze CAO. SFB Pensioenen is belast met de uitvoering van deze regeling.
2. Partijen bij deze CAO zijn bevoegd dispensatie te verlenen met
betrekking tot onderbrekingen van korte duur in het in artikel 2 lid 2
en artikel 2a lid 2 bedoelde arbeidsverleden en voorts in alle gevallen, waarin dit aangewezen is om een uitvoering van deze voorwaarden overeenkomstig hun strekking en naar redelijkheid te verwezenlijken. De organisaties zijn bevoegd deze taak te delegeren aan het
bestuur van de stichting.
3. In geval van een geschil omtrent de uitvoering van deze voorwaarden wordt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van een
belanghebbende, een beslissing genomen door het bestuur van de in
lid 1 genoemde stichting. De in dit lid bedoelde behandeling van
geschillen laat de uit anderen hoofde aan de belanghebbende toekomende rechtsmiddelen onverlet.
Artikel 14
Onvolledigheid
In incidentele zaken of aangelegenheden, waarin niet is voorzien, besluiten partijen.
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III. Het is de werkgever toegestaan om in het kader van een verzoek om
ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, af te wijken van de onder II opgenomen bepaling(en) houdende een mutatie van het loon voorzover de
onverkorte toepassing van die bepaling(en) de verlening van een ontheffing in de weg zou staan om reden dat de personeelskosten van de
betrokken onderneming onvoldoende zijn gematigd.
IV. 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.
V. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.
VI. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij
de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 13 februari 2003
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens de Minister:
De wnd. Directeur van het
Centraal kantoor
van de Arbeidsinspectie,
Dr. P. B. Koster.
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