Schilders- en Onderhoudsbedrijf
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 2004/2008
Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 27 JULI 2004 TOT ALGEMEEN
VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET
SCHILDERS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF IN NEDERLAND
INZAKE OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS
UAW Nr. 10206
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 29-07-2004, nr. 143
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van CAO-partijen Schilders namens de partijen bij
bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: De Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG);
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV.
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:
Dictum I
Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van
hetgeen in de dicta II, III, IV en V is bepaald:
Artikel 1
Werkingssfeer
1. De bepalingen van deze overeenkomst zijn – met inachtneming van
de definities genoemd in dit artikel en van de beperkingen omschreSdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2004
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ven in lid 5 van dit artikel – van toepassing op ondernemingen
waarin en voorzover daarin het schilders-, en onderhoudsbedrijf als
hoofdbedrijf of als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering wordt
uitgeoefend.
2. Onder hoofdbedrijf wordt ten deze verstaan het uitoefenen van het
schilders- en onderhoudsbedrijf, waarbij het aantal betrokken werknemers groter is dan het aantal werknemers, dat werkzaamheden verricht op het gebied van een andere bedrijfstak.
Als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering wordt voor de toepassing van deze overeenkomst beschouwd uitoefening van het
schilders- en onderhoudsbedrijf door een afdeling van een onderneming welke tevens werkzaamheden op het gebied van (een) andere
bedrijfstak(ken) verricht indien het personeel van die afdeling in de
regel niet wordt uitgewisseld met (een) andere afdeling(en) die werkzaamheden verricht(en) op het gebied van (een) andere bedrijfstak(ken) of indien die afdeling administratief en/of organisatorisch als
een afzonderlijke eenheid is te beschouwen.
3. Onder uitoefening van het schilders- en onderhoudsbedrijf wordt
verstaan het bedrijfsmatig verrichten van een of meer der volgende
werkzaamheden:
• het aan of in roerende en onroerende goederen aanbrengen van
verven of soortgelijke producten en het verrichten van werkzaamheden die met het aanbrengen van deze materialen samenhangen als schoonmaken, egaliseren, repareren van ondergronden
etcetera;
• het aanbrengen van behangsel, respectievelijk van andere te plakken afwerkingsmaterialen en het verrichten van werkzaamheden
die met het aanbrengen van deze materialen samenhangen als
schoonmaken, egaliseren, repareren van ondergronden etcetera
uitgezonderd vloerbedekking, betimmeringen en gordijnen;
• het plaatsen van al of niet isolerende beglazing;
• het isoleren van spouwmuren, dakbeschotten en vloeren aan en
in woningen en gebouwen en andere onroerende goederen;
• het plaatsen van steigers als dit in verband staat met het (doen)
verrichten van bovenomschreven werkzaamheden;
• het direct geven van technische en/of organisatorische leiding
aan werknemers bij de uitvoering van de hiervoor omschreven
werkzaamheden.
4. Als ondernemingen in de zin van het eerste lid van dit artikel worden ook beschouwd natuurlijke personen en rechtspersonen, die
schilderwerk in eigen beheer uitvoeren, zoals in het kader van het
beheer, respectievelijk de exploitatie van woningen, respectievelijk
van gebouwen dit voorzover deze ondernemingen of instellingen niet
onder de werkingssfeer van een andere collectieve arbeidsovereenkomst of loonregeling vallen.
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5. Niet als uitoefening van het schilders- en onderhoudsbedrijf in de zin
van deze CAO worden beschouwd:
a. het door industriële ondernemingen aanbrengen van verfprodukten op de door die ondernemingen vervaardigde producten;
b. het uitoefenen van een classificeerbedrijf – waaronder verstaan
wordt: het bedrijfsmatig ontdoen van ketelsteen of roest en
schoonmaken (niet zijnde schilderwerk) en huidverven van vaartuigen en metalen oppervlakken en metalen constructies van
schepen (of direct daarmee verbandhoudende). Onder schoonmaken dient mede verstaan te worden het aanbrengen van een eerste conserveringslaag in verband met zojuist genoemde
reinigingswerkzaamheden, tenzij de uitoefening van deze werkzaamheden geschiedt in een onderneming waarin het schildersen
onderhoudsbedrijf het hoofdbedrijf is;
c. het spuiten van automobielen tenzij dit geschiedt in een onderneming, waarin het schilders- en onderhoudsbedrijf het hoofdbedrijf is.
6. Indien twijfel bestaat omtrent de toepasselijkheid van deze CAO op
ondernemingen als in dit artikel genoemd, kan door de werkgever of
door de werknemer(s) de mening worden gevraagd van de CAOcommissie. Het standpunt van de CAO-commissie zal de werkgever
en de werknemer(s) schriftelijk worden medegedeeld.
Artikel 2
Uitzendondernemingen
De bepalingen van deze overeenkomst zijn tevens van toepassing op alle
uitzendwerknemers die ter beschikking worden gesteld aan een werkgever als bedoeld in artikel 1 door een uitzendonderneming die voor meer
dan 50% van de loonsom uitzendt naar werkgevers als bedoeld in artikel 3 lid 1, met uitzondering van uitzendondernemingen die lid zijn van
de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of voldoen aan elk
van de hiernavolgende vereisten in welke gevallen de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is;
a. de bedrijfsactiviteiten van deze uitzendonderneming bestaan uitsluitend uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedoeld
in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, én
b. de uitzendkrachten van deze uitzendonderneming voor tenminste
25% van haar totale premieplichtig loon op jaarbasis betrokken zijn
bij werkzaamheden verricht in enige andere tak van bedrijf dan in
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ondernemingen in de bouwnijverheid die als werkgever onder de
werkingssfeer van de CAO voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf
vallen, én
c. de uitzendonderneming op de voet van de artikelen 1 en 2 van het
Besluit indeling uitzendbedrijven van 2 maart 2000, nr. SV/UB/00/
06122, Stcrt. 49, naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), voor meer dan 15% van haar totale
premieplichtig loon op jaarbasis uitzendt op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2
BW, én
d. de uitzendonderneming geen deel uitmaakt van een groep ondernemingen waarvan één of meer ondernemingen als lid van een partij
bij de CAO voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf of door algemeen verbindend verklaring aan deze CAO gebonden is, én
e. de uitzendonderneming geen paritair afgesproken arbeidspool is.
Artikel 3
Begrippen en toepasselijkheid
1. Onder deze overeenkomst (nader ook genoemd deze CAO) wordt
verstaan de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schildersen
Onderhoudsbedrijf in Nederland inzake Opleidings- en Ontwikkelingsfonds met de daarbij behorende bijlagen.
2. In deze overeenkomst wordt onder werkgever verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij een bedrijfsuitoefening als bedoeld in
artikel 1 in Nederland arbeid doet verrichten door een of meer werknemers.
3. Onder werknemer wordt verstaan hij of zij die in Nederland voor een
onderneming of een afdeling van een onderneming als bedoeld in
artikel 1, werkzaam is
a. ingevolge een arbeidsovereenkomst;
b. ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij hij
zelf ondernemer is;
c. als hulp van de aannemer van werk onder b. bedoeld;
d. ingevolge de regeling voor het uitvoerend, technisch en administratief personeel vastgelegd in een aanhangsel bij de CAO voor
het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.
4. In afwijking van het voorgaande lid worden echter niet als werknemer in de zin van de overeenkomst beschouwd:
a. wakers, huishoudelijk personeel, portiers, kantinepersoneel,
magazijnbedienden, bezorgers en dergelijke;
b. praktikanten/stagiaires van de volgende onderwijsinstellingen:
1. Nationaal Instituut voor Middelbaar Economische en Technisch Onderwijs (NIMETO) te Utrecht;
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2. Nederlandse Katholiek Middelbare Technische School St. Lucas te Boxtel;
3. Christelijke Instituut voor beschermings-, afwerkings- en
presentatietechnieken (CIBAP) te Zwolle.
c. directeuren, zij die de functie van directeur bekleden.
d. vakantiewerkers. Hieronder worden verstaan de werknemers die
als regel dagonderwijs volgen en in de periode mei tot en met
augustus voor maximaal 6 weken in dienst van een werkgever
zijn.
5. In deze overeenkomst wordt onder hoogseizoen verstaan de periode
van week 13 tot en met week 44, onder laagseizoen wordt verstaan
de periode van week 45 tot en met week 12.
Artikel 5
Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
1. Er is een stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het
Schilders- en Onderhoudsbedrijf.
2. Dit fonds heeft ten doel het financieren, subsidiëren en het (doen)
uitvoeren van opleidings-, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
en van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de goede
arbeidsverhoudingen in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf, zoals
omschreven in artikel 2 van de statuten van de Stichting.
3. De bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds als ook
vastgestelde premiepercentages of vaste bijdragen, en nadere
uitvoeringsvoorschriften van organisatorische aard en procedurele
aard, welke door het bestuur van het fonds worden gegeven binnen
het kader en de doelstellingen van de statuten en reglementen, binden werkgevers en werknemers alsof die bepalingen in deze CAO
waren opgenomen. De statuten en reglementen van deze Stichting
worden geacht deel uit te maken van deze CAO.
4. Waar in deze CAO wordt gesproken over bijdrage- en premieverplichtingen van de werkgevers jegens het fonds, wordt daarmee
aan het bestuur van dit fonds een zelfstandig recht op invordering
jegens de werkgevers toegekend.
Het bestuur van het fonds kan bepalen dat een dergelijk recht wordt
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uitgeoefend door A&O Services, waaraan het fonds de administratie
heeft opgedragen.
Artikel 6
Bijdrageverplichting
1. De werkgever is aan het fonds een bijdrage verschuldigd voor de
financiering van de in de statuten omschreven doelstellingen. De bijdrage wordt vastgesteld in de vorm van een percentage van het door
de werkgever aan zijn werknemers uitbetaalde loon. Als loon wordt
aangemerkt het loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV).
2. De bijdrage wordt in december terstond en ineens opeisbaar. Het
bestuur is bevoegd in de loop van het kalenderjaar voorschotten te
heffen.
3. De hoogte van de in lid 1 bedoelde bijdrage, wordt – na overleg met
CAO-partijen – jaarlijks door het bestuur van het fonds vastgesteld.
Met ingang van 2004 bedraagt de bijdrage 0,75% van het loon op
jaarbasis.
4. Het bestuur is bevoegd, na overleg met CAO-partijen, met inachtneming van hetgeen in het eerste lid is bepaald een incidentele bijdrage
conform de CAO te heffen. Deze incidentele bijdrage kan direct en
ineens invorderbaar worden verklaard.
5. De betalingen van de bijdragen en premies ter voorziening in de
doelstellingen van het fonds, dienen per periode van 4 weken bij
wijze van voorschot te worden voldaan aan A&O Services. De voorschotten worden geheven over het door de werkgever in het hoogseizoen aan zijn werknemers betaalde loon. Het voorschot wordt met
ingang van 2004 vastgesteld op 1,2% van het in het hoogseizoen
door de werkgever aan zijn werknemers betaalde loon. Over het in
het laagseizoen betaalde loon worden geen voorschotbijdragen geheven.
6. De werkgever is verplicht om éénmaal per 4 weken, doch uiterlijk
binnen 2 weken na afloop van de door A&O Services vast te stellen
4-wekenperioden, aan A&O Services volledige opgave te doen van
de gegevens die nodig zijn voor de juiste vaststelling van de in lid 4
bedoelde bijdrageverplichtingen.
Daarnaast is de werkgever verplicht, door middel van het inzenden
van de ,,Aan- en Afmelding Dienstverband’’ (AAD) of een andere
door A&O Services voorgeschreven wijze aan A&O Services, onverwijld mededeling te doen van iedere wijziging in de arbeidsverhoudingen met zijn werknemers.
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7. De werkgever is verplicht uiterlijk binnen vijf weken na afloop van
de 4-wekenperiode de door hem verschuldigde bijdragen te voldoen.
8. A&O Services is bevoegd ten aanzien van de werkgever die niet ten
volle aan vorengenoemde verplichting voldoet, de door laatstbedoelde
verschuldigde bedragen ambtshalve vast te stellen en te verhogen
met een door de besturen vast te stellen opslagpercentage en tevens
alle aan de invordering verbonden kosten in rekening te brengen.
Artikel 7
Verstrekking van subsidies
1. Het bestuur van het fonds kan voorwaarden aan de verstrekking van
subsidies verbinden.
2. Een aanvraag ten behoeve van subsidiëring van projecten dient zo
mogelijk voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor subsidiëring
gevraagd wordt, te zijn ingediend.
De ingediende verzoeken om subsidie dienen de volgende gegevens
te bevatten:
– omschrijving doelstelling van de activiteiten,
– alsmede de te volgen werkwijze;
– aanvangsdatum en geschatte tijdsduur;
– uitvoerende personen c.q. instelling;
– geraamde kosten.
3. Op verzoek van het bestuur van het fonds dient de subsidie-ontvanger
informatie te verstrekken over de voortgang van het project.
4. Indien bij de beëindiging van een project een eindrapport wordt
opgesteld, dient een exemplaar van dat eindrapport aan het fonds te
worden verstrekt. Eveneens dient een definitieve afrekening aan het
bestuur van het fonds te worden verstrekt, welke vergezeld gaat van
een verklaring van een registeraccountant dan wel een accountantadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid.
5. Ten behoeve van doorlopende bijdragen aan subsidiegenietende instellingen dient de desbetreffende instelling per kalenderjaar een
begroting omtrent haar activiteiten op te stellen. Deze jaarbegroting
dient zo mogelijk voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de
begroting betrekking heeft, te zijn ingediend. De begroting dient te
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zijn samengesteld uit zogenaamde kostensoorten met zo nodig een
specificatie per deelpost op de begroting en een toelichting.
6. Op verzoek van het bestuur van het fonds dient de subsidie-ontvanger
een overzicht te verstrekken van de begrote cijfers en de uitgaven,
c.q. verwerkte bedragen, welke vergezeld gaat van een verklaring
van een registeraccountant dan wel een accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid.
7. Het bestuur van het fonds heeft tot taak de doelmatigheid van de uitgaven van de subsidie-ontvangers te bezien en te toetsen of die uitgaven rechtmatig zijn ontleend aan de begrotingen.
8. Ten laste van een daarvoor in de begroting op te nemen post voor
onvoorziene uitgaven kan het bestuur van het fonds in de loop van
een kalenderjaar subsidies toekennen aan verenigingen en instellingen ten behoeve van activiteiten passend binnen de doelstellingen
van het fonds.
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STATUTEN
DEEL I – VAN DE STICHTING
Artikel 1
Naam, zetel en deelnemende organisaties
1. De stichting draagt de naam: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf, verder te noemen
O&O SAG en is gevestigd te Rijswijk, Zuid-Holland.
2. De deelnemende organisaties zijn:
a. De Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, gevestigd te Gouda en
hierna te noemen FOSAG;
b. FNV Bouw, gevestigd te Woerden;
c. De Nederlandse Christelijke Bond voor Werknemers in de Houten Bouwnijverheid, gevestigd te Odijk, gemeente Bunnik, hierna
te noemen Hout- en Bouwbond CNV.
Artikel 2
Doel
1. De stichting heeft ten doel: het financieren, subsidiëren en het (doen)
uitvoeren van opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten en van activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf.
Deze activiteiten bestaan binnen het doel van de Stichting uit:
a. voor wat betreft de financiering van verletkosten verbonden aan
de beroepsopleiding en de financiering van bijscholingsactiviteiten:
de bestrijding van verletkosten van in opleiding zijnde werknemers, onder meer door het zonodig verstrekken van vergoedingen aan werkgevers bij wie bedoelde werknemers in dienst zijn.
b. voor wat betreft de bevordering van de financiering van de organisatie van de beroepsopleiding de financiering dan wel subsidiëring van:
1. beroepsopleidingen in of ten behoeve van het Schilders- en
Onderhoudsbedrijf;
2. het verrichten van onderzoekingen naar de verwachte be9

hoefte in de toekomst aan werknemers met bepaalde scholing
in de onderscheiden categorieën in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf en het aan de hand daarvan bepalen van de
gewenste aard en omvang van de opleidingen;
3. het onderzoek van de invloed van de technische ontwikkeling
op de beroepsopleidingen en de verwerking van de gevonden
gegevens in bestaande dan wel nieuwe beroepsopleidingen;
4. het onderzoek ten behoeve van de beroepsopleidingen in
nieuwe werkmethoden en andere arbeidsproductiviteitbevorderende middelen en de verwerking van de gevonden gegevens in bestaande dan wel nieuwe beroepsopleidingen;
5. het onderzoek van nieuwe methoden van leidinggeven en het
verwerken van de resultaten daarvan in bestaande dan wel
nieuwe beroepsopleidingen in het kader van de arbeidsverhoudingen;
6. het verwerken van de onder 3 tot en met 5 genoemde resultaten van de onderzoekingen in vakgerichte cursussen voor
ondernemers en werknemers in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf in het kader van de arbeidsverhoudingen;
7. het bevorderen van de resultaten van de onderzoekingen als
bedoeld onder 3 tot en met 5 door publicaties.
c. voor wat betreft onderzoeksactiviteiten en het bevorderen van
goede arbeidsverhoudingen in het belang van de bedrijfstak, de
bevordering, de financiering dan wel subsidiëring van:
1. het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers
en werknemers in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf over
de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en/of andere wettelijke voorschriften die op het terrein
van de arbeidsvoorwaarden liggen;
2. een eenduidige uitleg en toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en het voorkomen van geschillen over de uitleg en
toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf;
3. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg – met uitzondering van CAO-overleg tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en
werknemers in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;
4. het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de Stichting;
5. het verzorgen van algemene informatie en publiciteit aan
werknemers, werkgevers en direct belanghebbenden aangaande de vraag en het aanbod van arbeid, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de opleidingsmogelijkheden in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;
6. de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers ten
behoeve van alle werknemers en werkgevers in het Schilders10
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en Onderhoudsbedrijf in het belang van de arbeidsverhoudingen in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;
8. het stimuleren en subsidiëren van ontwikkelingen bij bedrijven in het Schilders- en Onderhoudsbedrijf op het gebied van
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en
opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid;
9. het stimuleren en subsidiëren van de reïntegratie van arbeidsongeschikte of met werkloosheid bedreigde werknemers in
het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;
10. het stimuleren en subsidiëren van projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in
het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in het Schilders- en
Onderhoudsbedrijf;
11. het geven van voorlichting en advies over een juiste uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden, het bevorderen
van het goed functioneren van ondernemingsraden en van
andere vormen van overleg binnen de onderneming, zoals de
personeelsvertegenwoordiging.
d. financiering dan wel subsidiëring van de Stichting Arbouw, voorzover het betreft het doen van onderzoek en het ontwikkelen van
projecten ten behoeve van arbeidsomstandigheden en de bevordering en bescherming van de gezondheid in het Schilders- en
Onderhoudsbedrijf.
2. De gefinancierde en gesubsidieerde verenigingen, instellingen en
personen dienen vooraf een begroting in te dienen welke moet zijn
ingericht en gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen en activiteiten als hiervoor in lid 1 genoemd. Jaarlijks wordt door deze verenigingen, instellingen en personen een door een registeraccountant of
een accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring overgelegd over de besteding van de
gelden, welke verklaring (tenminste) is gespecificeerd volgende de in
lid 1 genoemde bestedingsdoelen en activiteiten. Het overleggen van
een accountantsverklaring kan achterwege blijven als de kosten daarvan buitenproportioneel zijn ten opzichte van de verstrekte gelden.
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DEEL II – VAN HET BESTUUR
Artikel 3
Bestuur
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden, te benoemen door
de in artikel 1, lid 2 genoemde organisaties van werkgevers en werknemers en wel:
a. Drie leden door FOSAG;
b. Twee leden door FNV Bouw;
c. Eén lid door de Hout- en Bouwbond CNV.
2. Elk der in lid 1 genoemde organisaties benoemt één plaatsvervanger,
die bij afwezigheid van een bestuurslid aangewezen door dezelfde
organisatie, gerechtigd is diens plaats in te nemen.
3. Het lidmaatmaatschap van het bestuur eindigt door intrekking van de
benoeming door de organisatie, die het betrokken bestuurslid heeft
benoemd, dan wel door het bedanken van betrokkene. De organisatie draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk in de vacature wordt
voorzien.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een derde verbindt.
5. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
Zij hebben wel recht op vacatiegeld en vergoeding van door hen in
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Artikel 4
Adviseurs en waarnemers
Het bestuur kan zich ter vergadering laten bijstaan door adviseurs.
Indien door betrokken overheidsinstanties de wens daartoe te kennen
wordt gegeven, wordt in overleg tussen het bestuur en de bedoelde
instanties een waarnemer toegelaten. Waarnemers zijn gerechtigd tot het
bijwonen van alle bestuursvergaderingen, alsmede van alle vergaderingen als bedoeld in artikel 7.
Waarnemers ontvangen alle ter zake dienende stukken.
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Artikel 5
Voorzitter
1. Elk jaar wijst het bestuur uit haar midden twee voorzitters en twee
secretarissen aan, met dien verstande dat één voorzitter en één secretaris worden aangewezen uit de leden benoemd door FOSAG en één
voorzitter en één secretaris uit de vertegenwoordigers der werknemersorganisaties. De voorzitters hebben afwisselend telkens voor
één jaar de leiding der bestuursvergaderingen, met dien verstande dat
als de voorzitter een werkgeversvertegenwoordiger is, een
werknemersvertegenwoordiger als secretaris zal optreden en omgekeerd.
2. Het bestuur, dan wel de beide voorzitters en dan wel twee andere
daartoe speciaal aangewezen bestuursleden, waarvan één wordt aangewezen uit de leden benoemd door de werkgeversorganisatie en één
wordt aangewezen uit de leden benoemd door de werknemersorganisaties vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.
Artikel 6
Quorum en stemming
1. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is
en ten minste één bestuurslid van werkgeverszijde en één bestuurslid van werknemerszijde.
2. Indien minder dan drie bestuursleden en/of plaatsvervangende bestuursleden aanwezig zijn, kan slechts worden gestemd wanneer
geen der aanwezige leden daartegen bezwaar maakt. Indien een der
aanwezige leden tegen de stemming bezwaar maakt, zal de stemming
over het betreffende onderwerp plaatsvinden in de eerstvolgende vergadering, ook indien minder dan vier doch tenminste twee leden
en/of plaatsvervangende bestuursleden aanwezig zijn.
3. Besluiten worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald,
met gewone meerderheid van stemmen genomen.
4. De bestuursleden hebben in de vergadering ieder één stem, behoudens indien in een vergadering de leden van de kring der werkgevers
13

en de kring der werknemers niet gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.
In dat geval brengen de leden van de groep waarvan het grootste aantal aanwezig is, ieder zoveel stemmen uit als van de andere groep
leden aanwezig zijn. De andere groep brengt alsdan ieder evenveel
stemmen uit als van de grootste groep leden ter vergadering aanwezig zijn.
Artikel 7
Staken der stemmen
Bij het staken der stemmen wordt in een volgende vergadering, welke
ten hoogste één maand later plaatsvindt, andermaal over hetzelfde onderwerp gestemd. Staken de stemmen in tweede instantie wederom, dan
wordt het in stemming gebrachte voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
Artikel 8
Huishoudelijk Reglement
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Bepalingen in
dit huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met deze statuten.
Artikel 9
Bureau en secretariaat
Het bestuur laat zich bijstaan door A&O Services, gevestigd te Rijswijk
(ZH), dat zorgdraagt voor de administratie van de Stichting.
DEEL III – VAN DE FINANCIERING VAN ACTIVITEITEN
DOOR DE BEDRIJFSTAK SAG
Artikel 10
Ontvangsten en uitgaven
De middelen van de stichting bestaan uit:
a. het stichtingskapitaal;
b. bijdragen die door de ondernemers in de sector worden verstrekt
ingevolge het bepaalde in een collectieve arbeidsovereenkomst voor
het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;
c. eventuele andere baten.
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Artikel 11
Financieringsreglement
Het bestuur kan, de betrokken cao-partijen gehoord hebbende, een
financieringsreglement vaststellen, waarin ten minste zijn geregeld de
vaststelling en de hoogte van de bijdrage en de wijze van incasseren
daarvan. Bepalingen in dit financieringsreglement mogen niet in strijd
zijn met deze statuten.
Artikel 12
Beheer en administratie
1. De gelden van de stichting worden door het bestuur beheerd. De
inning van de bijdragen, verschuldigd aan de Stichting, is opgedragen aan een door partijen aan te wijzen instantie.
2. In verband met het hiervoor bepaalde is het bestuur bevoegd bepaalde hem krachtens deze statuten en/of reglementen toekomende
bevoegdheden op te dragen aan een door partijen aan te wijzen
instantie en/of aan A&O Services en/of aan door het bestuur al dan
niet geheel uit zijn midden benoemde paritaire commissies. De gedelegeerde bevoegdheden worden door de commissies en een door partijen aan te wijzen instantie uitgeoefend onder toezicht en blijvende
verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. De beleggingen zullen door het bestuur op een zodanige wijze
geschieden dat:
a. een redelijke spreiding naar aard en risico van de bezittingen en
interessen wordt verkregen;
b. een optimaal rendement wordt verkregen;
c. geen belangrijk risico van blijvende vermogensverliezen wordt
gelopen.
4. De aan de stichting 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.
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6. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
7. Het bestuur benoemt een externe registeraccountant aan wie de controle van de jaarrekening wordt opgedragen.
8. De registeraccountant is gerechtigd tot inzage in alle boeken en
bescheiden van de stichting. De waarden van de stichting moeten
hem desgevraagd worden getoond.
9. De registeraccountant brengt tenminste eenmaal per jaar aan het
bestuur verslag uit van zijn bevindingen.
Artikel 13
Rekening en verantwoording
1. Het bestuur legt van zijn beleid jaarlijks binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar schriftelijk verantwoording af aan de in artikel 1 lid 2 van deze statuten genoemde partijen.
2. Het in het negende lid van artikel 12 bedoelde verslag bevat:
a. een algemeen overzicht van de werkzaamheden van de stichting
gedurende het afgelopen boekjaar, dat is gespecificeerd volgens
de in artikel 2 genoemde bestedingsdoelen en activiteiten;
b. een rekening en verantwoording omtrent het beheer van de stichting, bestaande uit een balans en een rekening van baten en lasten, gespecificeerd volgens de in artikel 2 genoemde bestedingsdoelen en activiteiten en vergezeld van een verklaring van de
registeraccountant terzake van zijn bevindingen bij de controle
opgedaan, uit welke stukken blijkt dat de uitgaven conform de
bestedingsdoelen zijn gedaan;
c. de in artikel 2, lid 2 genoemde verklaringen van subsidieontvangende verenigingen, instellingen of personen worden integraal in het financieel jaarverslag opgenomen;
d. in voorkomende gevallen, mededelingen omtrent de wijzigingen
die in de statuten en/of reglementen hebben plaatsgehad.
3. Het verslag en de accountantsverklaring worden ter inzage van de bij
de Stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd ten
kantore van de Stichting en op een of meer door de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen. 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.
4. Het jaarverslag wordt toegezonden aan de werkgevers- en werknemersorganisaties genoemd in artikel 1, lid 2 van deze statuten.
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5. 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 ingericht en gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen van de stichting. Deze begroting ligt voor
bij de Stichting betrokkenen ter inzage ten kantore van de Stichting
en wordt op aanvraag aan de bij de Stichting betrokken werkgever
en werknemer toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden
kosten.
DEEL IV – SLOTBEPALINGEN
Artikel 14
Duur van de stichting
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 15
Statutenwijziging en ontbinding
1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten van de Stichting.
2. Het besluit tot wijziging van de statuten moet worden genomen in
een vergadering van het bestuur waarin alle bestuursleden aanwezig
zijn. De uitnodiging voor een zodanige vergadering moet, met het
voorstel, uiterlijk veertien dagen voor de vergadering aan de bestuursleden worden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten moet worden genomen met
algemene stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat de besturen van
de deelnemende organisaties daaraan in meerderheid hun goedkeuring hebben gehecht. Indien het aantal deelnemende organisaties van
werkgevers niet gelijk is aan het aantal deelnemende organisaties van
werknemers, worden de goedkeurende verklaringen van het kleinste
aantal deelnemende organisaties zoveel maal in aanmerking genomen als de uitkomst van de breuk, waarbij de teller wordt gevormd
door het grootste aantal deelnemende organisaties en de noemer door
het kleinste aantal deelnemende organisatie. Indien binnen acht we17

ken na verzending van het verzoek in goedkeuring geen bericht van
een deelnemende organisatie is ontvangen, wordt deze geacht aan het
besluit tot statutenwijziging goedkeuring te hebben verleend.
5. Voor een besluit tot wijziging van reglementen vinden de bepalingen
van dit artikel overeenkomstige toepassing.
6. Voor een besluit tot ontbinding en opheffing van de Stichting gelden
dezelfde bepalingen als voor een besluit tot wijziging van de statuten.
7. In geval van ontbinding zal het bestuur met de liquidatie zijn belast
en de bestemming bepalen van het een eventueel batig saldo, welke
bestemming zoveel mogelijk gelijk moet zijn aan het doel van de
Stichting.
Artikel 16
Inwerkingtreding
Deze statuten worden in de verhouding tot de belanghebbenden bij de
Stichting geacht in werking te zijn getreden op een januari tweeduizendvier.
Tenslotte verklaart de comparant dat het bestuur voorlopig bestaat uit
vier bestuurders, zijnde de vier oprichters.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Van de schriftelijke volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte wordt gehecht.
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum
in het hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een
toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud
van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen, wordt
deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte,
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij,
notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.
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Dictum II
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2008.
Dictum III
Voorzover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of
krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren deze regelen.
Dictum IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met
ingang van 1 januari 2009 en heeft geen terugwerkende kracht.
Dictum V
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 27 juli 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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