Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf
Vervroegde Uittreding 2004/2007
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 1 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN
HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE VERVROEGDE
UITTREDING VOOR DE GROOTHANDEL IN VLAKGLAS, HET
GLASBEWERKINGS- EN HET GLAZENIERSBEDRIJF
UAW Nr. 10178
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-06-2004, nr. 104
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van de Glas Branche Organisatie mede namens de
overige partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst,
strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Glas Branche Organisatie;
Partij(en) te anderer zijde: FNV en CNV.
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst inzake Vervroegde Uittreding voor de
Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf1)
wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:
A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

) Stcrt. 2003, nr. 103.
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Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2004
CAO2586

CAO101782004
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Statuten van de Stichting Vervroegde Uittreding voor de
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het
Glazeniersbedrijf
Artikel 8 komt te luiden:
,,Artikel 8
Boekjaar, verslag, rekening en verantwoording, en begroting
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt het
bestuur een door een externe registeraccountant gecontroleerde balans, een rekening van baten en lasten over dat boekjaar en een verslag over de toestand van de stichting vast. Het verslag moet overeenkomstig het in artikel 2 genoemde bestedingsdoel zijn
gespecificeerd. Uit het verslag en de accountantsverklaring moet blijken dat de uitgaven conform het bestedingsdoel zijn gedaan. Ten
blijke van de vaststelling worden deze stukken door de voorzitter en
secretaris van de stichting ondertekend.
3. Het bestuur legt in het verslag rekenschap af van het gevoerde
beleid.
4. Het verslag en de accountantsverklaring worden ter kennisneming
toegezonden aan de organisaties zoals genoemd in artikel 5, eerste
lid, en worden ter inzage van de bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:
a. ten kantore van de stichting;
b. op één of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
5. Het verslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag aan de
bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers toegezonden
tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.
6. Voorafgaand aan ieder jaar stelt het bestuur een begroting voor het
eerstvolgende boekjaar vast. Deze begroting is gespecificeerd overeenkomstig het in artikel 2 genoemde bestedingsdoel. De begroting
is beschikbaar voor de bij de stichting betrokken werkgevers en
werknemers.’’
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen
terugwerkende kracht.
Dictum III
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 1 juni 2004
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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