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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 8 MEI 2006 TOT WIJZIGING VAN
HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST TANDARTSASSISTENTEN INZAKE
FONDS
UAW Nr. 10468
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 11-05-2006, nr. 92
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van Interpolis Pensioenbeheer B.V. namens partijen
bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde (NMT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT);
Partij(en) te anderer zijde: CNV Publieke Zaak en ABVAKABO FNV.
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 Tandartsassistenten inzake Fonds1)
wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:
A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 7 komt te luiden:
) Stcrt. 2003, nr. 129
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,,Artikel 7
Bijdrage
Met ingang van 1 januari 2003 is de werkgever aan de Stichting bij
wijze van vooruitbetaling per kalenderjaar een bijdrage verschuldigd.
Voor 2006 bedraagt de bijdrage 0,25% van de loonsom van alle in dienst
van de werkgever zijnde werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 2.
Onder loonsom wordt verstaan het loon in de zin van hoofdstuk 3 van
de Wet financiering sociale verzekeringen, dat wordt gehanteerd voor
berekening van de SV-premies.
Deze bijdrage is terstond en ineens opeisbaar.’’
BIJLAGE I
Statuten van de Stichting Fonds Tandartsassistenten
Artikel 5 komt te luiden:
,,Artikel 5
Bestuur
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden, te weten drie
werkgeversleden en drie werknemersleden.
2. De werkgeversleden worden als volgt benoemd:
– twee leden door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Tandheelkunde (NMT)
– één lid door de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
De werknemersleden worden als volgt benoemd:
– één lid door ABVAKABO FNV;
– twee leden door CNV Publieke Zaak.
3. Voor ieder bestuurslid wordt door de organisatie die dit lid heeft
benoemd een plaatsvervanger benoemd.
4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van
drie jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
Tegelijk met het aftreden van een bestuurslid treedt zijn plaatsvervanger af. Ook hij is terstond herbenoembaar.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt buiten het geval van aftreden als bedoeld in het vierde lid door bedanken, overlijden, alsmede
door schriftelijke mededeling aan het bestuur door de betrokken
organisatie.
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6. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan
voorzien door de organisatie die daarvoor krachtens lid 2 in aanmerking komt. Een bestuurslid dat in zulk een vacature is benoemd,
treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden.
Het bestuur kan zijn bevoegdheden ook uitoefenen wanneer er vacatures zijn, met dien verstande dat het aantal vacatures niet meer dan
twee mag bedragen.
7. Aan de leden van het bestuur kan voor het bijwonen van vergaderingen of daarmede gelijk te stellen bijeenkomsten een vergoeding worden toegekend.
8. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris/penningmeester en een plaatsvervangend secretaris/penningmeester. Indien de voorzitter van werkgeverszijde is, dient de secretaris/penningmeester van werknemerszijde te
zijn.’’
Artikel 7 komt te luiden:
,,Artikel 7
Bestuursvergaderingen en besluitvorming
1. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of diens plaatsvervanger dit nodig acht of ten
minste twee bestuursleden zulks wensen.
In het laatste geval is de voorzitter of diens plaatsvervanger verplicht
een bestuursvergadering uit te schrijven binnen een maand, nadat een
desbetreffend verzoek door hem is ontvangen.
2. De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door of namens de
voorzitter of diens plaatsvervanger per schriftelijke convocatie. De te
behandelen onderwerpen worden in de oproeping vermeld.
3. Het bestuur is slechts bevoegd te besluiten, wanneer ten minste vijf
bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. Ingeval ter vergadering
niet het voor het nemen van een beslissing vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt het bestuur binnen een maand, doch niet
eerder dan na tien dagen opnieuw in vergadering bijeengeroepen.
In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden,
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een besluit worden genomen over die voorstellen, waarover in de
eerste uitgeschreven vergadering wegens onvoltalligheid geen besluit
kon worden genomen.
4. De besluiten van het bestuur worden, voor zover in deze statuten niet
anders is bepaald, genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. Ter vergadering brengen de aanwezige werkgeversbestuursleden gezamenlijk evenveel
stemmen uit als door de aanwezige werknemersbestuursleden gezamenlijk worden uitgebracht en wel als volgt:
Zijn de aantallen ter vergadering aanwezige werkgevers- en
werknemersbestuursleden even groot, dan brengt ieder lid van het
bestuur één stem uit. Zijn de aantallen ter vergadering aanwezige
werkgevers- en werknemersbestuursleden niet even groot, dan brengt
elk der leden van die groep, waarvan het kleinste aantal ter vergadering aanwezig is, zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal leden van die groep, waarvan het grootste aantal ter vergadering
aanwezig is.
Elk der leden van de groep, waarvan het grootste aantal aanwezig is,
brengt alsdan zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal
leden van die groep, waarvan het kleinste aantal ter vergadering aanwezig is.
5. Bij staking van stemmen wordt, tenzij de vergadering voltallig is, het
nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. In
deze en evenzo in een voltallige vergadering wordt bij staking van
stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
6. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
Bij onzekerheid over de vraag of het om een zaak, respectievelijk om
een persoon gaat, beslist in laatste instantie de voorzitter.
7. Een besluit van het bestuur kan via schriftelijke voorlegging aan de
leden van het bestuur tot stand komen bij meerderheid van de schriftelijk geldig uitgebrachte stemmen van alle bestuursleden. Hierbij is
het bepaalde in lid 4 overeenkomstig van toepassing. Indien een
bestuurslid de wens daartoe te kennen geeft, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering.’’
Artikel 8 komt te luiden:
,,Artikel 8
Administrateur
1. De uitvoering van de regeling en het daaraan verbonden geldelijk
beheer wordt onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur
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opgedragen aan een daarvoor door het bestuur aan te wijzen administrateur.
2. De opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden die verband
houden met de uitvoering van de regeling en het daaraan verbonden
geldelijk beheer wordt schriftelijk vastgelegd in een administratieovereenkomst, die de rechten en verplichtingen van de stichting en
de administrateur ten opzichte van elkaar regelt.
3. De afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening door de administrateur worden nader vastgelegd in een administratieovereenkomst.
4. De administrateur is verplicht zich te doen vertegenwoordigen in de
vergadering van het bestuur.’’
BIJLAGE II
Reglement van de Stichting Fonds Tandartsassistenten
Artikel 1 komt te luiden:
,,Artikel 1
Begripsbepalingen
In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen
omschreven in artikel 2 van de statuten.
Voorts wordt in dit reglement verstaan onder loonsom: het loon in de zin
van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, dat
wordt gehanteerd voor berekening van de SV-premies.’’
Artikel 2 komt te luiden:
,,Artikel 2
Hoogte van de bijdrage
1. Met ingang van 1 januari 2003 is de werkgever aan de Stichting bij
wijze van vooruitbetaling per kalenderjaar een bijdrage verschuldigd.
De hoogte van de bijdrage als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a van de
statuten is een voor elk jaar door het bestuur vast te stellen percentage van de loonsom van alle werknemers.
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Voor 2006 bedraagt de bijdrage 0,25% van de loonsom van alle in
dienst van de werkgever zijnde werknemers als bedoeld in artikel 1,
lid 2 van de statuten.
Onder loonsom wordt verstaan het loon in de zin van hoofdstuk 3
van de Wet financiering sociale verzekeringen, dat wordt gehanteerd
voor berekening van de SV-premies. Deze bijdrage is terstond en
ineens opeisbaar.
2. De Stichting brengt het te betalen bedrag van de bijdrage aan de
werkgever in rekening op basis van door of namens de werkgever
voor iedere werknemer afzonderlijk verstrekte loonopgaven. De
Stichting deelt het te betalen bedrag van de bijdrage en de termijn
waarbinnen de betaling dient te geschieden, schriftelijk aan de werkgever mee.
3. De werkgever, die nalaat de bijdrage binnen de gestelde termijn te
betalen, is voor elke maand verzuim rente verschuldigd ter hoogte
van de alsdan geldende wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW,
tenzij het bestuur daarvan geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent.
4. Voorts zijn in geval van nalatigheid aan de Stichting verschuldigd
alle kosten die door de Stichting zijn gemaakt ter invordering van
niet tijdig betaalde premies en van de rente bedoeld in het derde lid.’’
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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, 8 mei 2006
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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