Uitzendkrachten 2005
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 21 FEBRUARI 2005 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDKRACHTEN
UAW Nr. 10295
Bijvoegsel Stcrt d.d. 24-02-2005, nr. 39
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen
(ABU) 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: Algemene Bond Uitzendondernemingen;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond.
Naar aanleiding van dit verzoek is een schriftelijke dispensatieverzoek
ingediend.
Op dit verzoek is een negatief besluit genomen, in de vorm van een
afzonderlijke beschikking conform de Algemene Wet Bestuursrecht.
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 arbeidsovereenkomst1) wordt met inachtneming van dicta II
en III als volgt gewijzigd:

) Stcrt. 2004, nr. 144; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 09-12-2004 (Stcrt. 2004, nr.
240).
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Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2005
CAO2747

CAO102952005

1

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Bijlage II komt te luiden:
,,BIJLAGE II
RESERVERINGEN, INHOUDINGEN EN WACHTDAGCOMPENSATIE 2005
1. Het percentage, bedoeld in artikel 27 lid 5 van de onderhavige CAO,
bedraagt in 2005 10,34% en wordt als volgt berekend. Het aantal op
voltijds-jaarbasis toe te kennen vakantiedagen (24) wordt gedeeld
door het aantal werkbare dagen in enig kalenderjaar. Het aantal
werkbare dagen (in 2005: 232) wordt verkregen door het aantal op
voltijds-jaarbasis toe te kennen vakantiedagen (24), alsmede de in
enig jaar voorkomende zaterdagen (in 2005: 53), zondagen (in 2005:
52) en feestdagen die niet op een zaterdag of een zondag vallen (in
2005: 4), af te trekken van het aantal kalenderdagen in enig jaar (in
2005: 365). De deling wordt uitgedrukt in een percentage, tot op
twee decimalen rekenkundig afgerond.
2. Het percentage, bedoeld in artikel 29 lid 3 van de onderhavige CAO,
bedraagt in 2005 0,6%.
3. Het percentage, bedoeld in artikel 30 lid 2 sub a. van de onderhavige
CAO, bedraagt in 2005 1,72% en wordt als volgt berekend. Het aantal feestdagen dat niet op een zaterdag of op een zondag valt (in
2005: 4) wordt gedeeld door het aantal werkbare dagen in enig
kalenderjaar. Het aantal werkbare dagen (in 2005: 232) wordt verkregen door het aantal op voltijds-jaarbasis toe te kennen vakantiedagen (24), alsmede de in enig jaar voorkomende zaterdagen (in
2005: 53), zondagen (in 2005: 52) en feestdagen die niet op een
zaterdag of een zondag vallen (in 2005: 4), af te trekken van het aantal kalenderdagen in enig jaar (in 2005: 365). De deling wordt uitgedrukt in een percentage, tot op twee decimalen rekenkundig afgerond.
4. Het percentage, bedoeld in artikel 34 lid 2 van de onderhavige CAO,
bedraagt in 2005 8,33% en wordt als volgt berekend. Het aantal op
voltijds-jaarbasis aan vakantiewerkers toe te kennen vakantiedagen
(20) wordt gedeeld door het aantal werkbare dagen voor vakantiewerkers in enig kalenderjaar. Het aantal werkbare dagen voor
vakantiewerkers (in 2005: 240) wordt verkregen door het aantal op
voltijds-jaarbasis aan vakantiewerkers toe te kennen vakantiedagen
(20), alsmede de in enig jaar voorkomende zaterdagen (in 2005: 53)
en zondagen (in 2005: 52), af te trekken van het aantal kalender-
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dagen in enig jaar (in 2005: 365). De deling wordt uitgedrukt in een
percentage, tot op twee decimalen rekenkundig afgerond.
5. Het percentage, bedoeld in artikel 32 lid 5 van de onderhavige CAO
bedraagt in 2005 voor de premiegroepen Uitzendbedrijven I en
Uitzendbedrijven II respectievelijk 0,58 procent en 1,33 procent.
6. Het percentage, bedoeld in artikel 32 lid 6 van de onderhavige CAO
bedraagt in 2005 voor de premiegroepen Uitzendbedrijven I en
Uitzendbedrijven II respectievelijk 0,71 procent en 1,16 procent.’’
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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, 21 februari 2005
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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