Tentoonstellingsbedrijven 2004
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 7 SEPTEMBER 2004 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE
TENTOONSTELLINGSBEDRIJVEN
UAW Nr.10225
Bijvoegsel Stcrt d.d. 10-9-2004, nr. 174
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van het Secretariaat partijen CAO Tentoonstellingsbedrijven namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Exhibition Services Association Holland (ESAH);
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bouw en 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
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tentoonstellingsbedrijven1)
wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:
,,Artikel 11 lid 4 komt te luiden:
Indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever gebruik moet
maken van een eigen auto, zal met ingang van 1 januari 2004 per gereden kilometer een bedrag worden vergoed van € 0,28 per kilometer’’.
,,Artikel 11 lid 5 komt te luiden:
De reiskosten van woon-werkplaats vice versa worden met ingang van
) Stcrt.2003, nr. 242.
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1 januari 2004 vergoed op basis van onderstaande tabel.
EnkelereisAfstand
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Vergoeding in euro bij reizen op
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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, 7 september 2004
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
Mr. M.H.M. van der Goes
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