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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 24 DECEMBER 2003 TOT
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN
VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE
GRAFIMEDIA
AI Nr. 10058 Verb.
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28-01-2004, nr. 18
RECTIFICATIE
In het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor de Grafimedia gepubliceerd als
bijvoegsel bij de Staatscourant van 29 december 2003, nr. 250 is abusievelijk verzuimd weer te geven dat er bedenkingen tegen het verzoek
om algemeen verbindendverklaring zijn ingediend.
De navolgende tekst dient als in gelast in het besluit van 29 december
2003 te worden beschouwd:
Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door de Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer (LBV), mede
namens de Verenigde SignBedrijven Nederland (VSBN), zijnde CAOpartijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Signbedrijven;
Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat:
Bedenkingenhebbende heeft twijfels over de juistheid en de betrouwbaarheid van de representativiteitsgegevens. Daarnaast wordt verzocht
om geclausuleerde dispensatie op grond van het Toetsingskader AVV
dan wel ongeclausuleerde dispensatie op grond van artikel 1 van de cao
Grafimedia;
Overwegende ten aanzien van de bedenkingen:
CAO-partijen zijn primair verantwoordelijk voor de (adequate berekening van de) vereiste representativiteitsgegevens ter zake het door hen
overeengekomen CAO-domein. Indien naar zijn oordeel noodzakelijk
kan ondergetekende van CAO-partijen een door een registeraccountant
of accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid
geverifieerde opgave van de door hen verstrekte aantallen werknemers
en de betrouwbaarheid van de daartoe gekozen bron verlangen;
CAO-partijen hebben reeds bij het AVV-verzoek van de overige CAObepalingen een dergelijke accountantsverklaring overlegd.
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Uit die door een accountantsverklaring geverifieerde representativiteitsopgave is reeds gebleken dat er sprake is van een belangrijke meerderheid, waarbij toen is vastgesteld dat CAO-partijen voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij een als belangrijk aan te merken –
meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigen.
Met betrekking tot het verzoek om dispensatie kan worden opgemerkt
dat in de onderhavige cao is bepaald dat sign bedrijven waarvan de
werknemers vallen onder een andere, door het Ministerie van SZW geregistreerde of algemeen verbindend verklaarde cao, niet vallen onder de
werkingssfeer van de onderhavige CAO. Aangezien bedenkingenhebbende op grond van deze bepaling niet onder de onderhavige cao valt in
verband met het hebben van een eigen rechtsgeldige CAO, mist het
dispensatieverzoek derhalve grondslag.
’s-Gravenhage, 26 januari 2004
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
Het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken van de Arbeidsinspectie,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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