Afbouw
Voorziening bij ongeval 2006-2007
Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 21 DECEMBER 2006 TOT
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN
VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AFBOUW
INZAKE VOORZIENING BIJ ONGEVAL
UAW Nr. 10614
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 27-12-2006, nr. 251
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van het Secretariaat CAO-partijen Afbouw namens
partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende
tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve
arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Nederlandse Ondernemersvereniging voor
Afbouwbedrijven;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bouw, 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:

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2006
CAO3094

CAO106142006
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HOOFDSTUK 1
DEFINITIES EN WERKINGSSFEER
Artikel 1
Definities
1. Waar in de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst van
werkgevers wordt gesproken, worden daaronder verstaan werkgevers, die werkzaamheden, als bedoeld in artikel 2, verrichten of doen
verrichten.
2. Onder werkgevers worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst
mede verstaan:
a. rechtspersoonlijkheid bezittende coöperatieve woningbouw- en
andere verenigingen;
b. stichtingen of kerkgenootschappen;
c. natuurlijke of rechtspersonen, die in eigen beheer bouwwerken
uitvoeren of daaraan herstellings- en onderhoudswerkzaamheden
doen verrichten, een en ander voor zover de onder a, b of c
bedoelde personen of instellingen daarbij werkzaamheden doen
verrichten als bedoeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst en niet vallen onder de werkingssfeer van een
andere loonregeling of collectieve arbeidsovereenkomst.
3. Onder werknemer wordt verstaan degene, die voor een onderneming
of een afdeling van een onderneming, vallende onder de werkingssfeer van deze CAO als omschreven in artikel 2, werkzaam is:
a. ingevolge een arbeidsovereenkomst;
b. ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij hij
zelf ondernemer is.
Niet als werknemer in de zin van deze overeenkomst worden beschouwd:
• stagiaires;
• vakantiewerkers. Hieronder worden de werknemers verstaan die
als regel dagonderwijs volgen en in de periode mei tot en met
augustus voor maximaal 6 weken in dienst van een werkgever
zijn.
4. Onder uitkeringsgerechtigden worden verstaan degenen, die een sociale verzekeringsuitkering ontvangen en bij werken als werknemer
in de zin van lid 3 zouden moeten worden beschouwd.
5. Onder jeugdigen worden in deze regeling verstaan de werknemers
die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en nog niet de leeftijd
waarvoor de lonen van de volwassen werknemers zijn vastgesteld.
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6. Onder algemeen erkende christelijke feestdagen worden verstaan:
Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
7. Onder garantieloon wordt verstaan: het loon waarop de werknemer
per week of per uur recht kan doen gelden, vermeerderd met eventuele diplomatoeslag en voorliedentoeslag.
8. Onder ,,vast overeengekomen loon’’ wordt verstaan: het onder lid 7
hiervoor genoemde garantieloon, vermeerderd met prestatietoeslag
en eventueel diplomatoeslag, voorliedentoeslag en indien van toepassing de toeslag verschoven arbeidstijd.
9. Onder roostervrije dagen wordt verstaan, de in deze collectieve
arbeidsovereenkomst toegekende dagen waarop door de arbeidsgeschikte werknemers geen arbeid wordt verricht en de werkgever
aan de werknemer over die dagen het vast overeengekomen loon uitbetaalt en waarover de werkgever de verschuldigde premies en bijdragen afdraagt.
10. Waar in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesproken van
Bedrijfschap wordt bedoeld het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, dan wel haar rechtsvoorgangers en/of rechtsopvolgers.
11. Een werkgever kan aan de werknemer vragen naar de statuts van zijn
of haar partner en wel door de volgende bewijsstukken te laten overleggen:
a. een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst;
b. een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat de
werknemer en zijn partner ten minste 1,5 jaar op hetzelfde adres
zijn ingeschreven.
Artikel 2
Werkingssfeer
1. De bepalingen van deze CAO zijn van toepassing op alle Nederlandse werkgevers, die werkzaamheden verrichten of doen verrichten in ondernemingen op het gebied van het Stukadoors-, Afbouwen Terrazzo/Vloerenbedrijf en op alle werknemers, werkzaam in de
ondernemingen op het hiervoor genoemde gebied.
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2. Onder stukadoors-afbouwbedrijf wordt verstaan het ten behoeve van
derden verrichten of doen verrichten van werkzaamheden als:
a. het met de hand dan wel mechanisch verrichten van raapwerk
aan wanden, plafonds of gevels met bijvoorbeeld de volgende
materialen:
kalk; zand; cement; natuurlijke en chemische handgipsen; natuurlijke en chemische spuitgipsen en alle andere soorten bindmiddelen;
b. het met de hand dan wel mechanisch verrichten van pleisterwerk
aan wanden, plafonds of gevels met een samenstelling van bijvoorbeeld de volgende materialen:
kalk; gips; bindmiddel op basis van kunstharsen; cement; krijtwit; marmermeel; kwartsmeel; cellulose; kunsthars; steenslag en
soortgelijke toeslagen;
c. het met de hand dan wel mechanisch verrichten van schuurwerk
aan wanden, plafonds of gevels met bijvoorbeeld de volgende
materialen:
fijn-zand; kalk; gips; cement; bindmiddel op basis van kunstharsen; krijtwit; marmermeel; kwartsmeel; cellulose; kunsthars;
steenslag en soortgelijke toeslagen;
d. het met de hand dan wel mechanisch plaatsen c.q. aanbrengen
van:
gips- en cellenbeton kalkzandsteenblokken of elementen en ander
soorten bouwblokken; alle soorten gipskartonplaten; stucanet;
riet- of rietmatten; steengaas; ribbenstrekmateriaal; profielen;
houtwol-cementplaten; kunststofschuimplaten; minerale en soortgelijke materialen die eventueel een ondergrond kunnen vormen
voor verdere afwerking;
e. het met de hand dan wel mechanisch behandelen van plafonds,
wanden, vloeren of gevels met een samenstelling van bijvoorbeeld de volgende materialen:
kalk; natuurlijke of chemisch handgips; natuurlijke of chemisch
spuitgips; zand en/of andere vulstoffen; gedolven, gebroken en/of
gemalen steengruis; steenslag; steen of kwartspoeder of soortgelijke materialen met cement, kalk, gips of andere bindmiddelen;
marmermeel en/of soortgelijke vulstoffen met bindmiddelen;
f. het met de hand dan wel mechanisch behandelen van buitengevels met bijvoorbeeld de volgende materialen:
kunststofschuimplaten; minerale c.q. mineraalgebonden platen;
alle soorten lijm; wapeningsweefsel en profielen; zand; cement;
bindmiddelen;
g. het met de hand dan wel mechanisch behandelen c.q. herstellen
van betonvlakken waarin al dan niet een wapening is opgenomen, met species bestaande uit cement of andere bindmiddelen
en zand of andere vulstoffen, daaronder mede begrepen één of
meer componenten kunststof reparatiespecies al dan niet onder
toevoeging van andere stoffen;
h. het met de hand dan wel mechanisch vervaardigen of aanbrengen
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i.
j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

van ornamenten, lijstwerk of soortgelijke versieringen van bijvoorbeeld:
gips; zand; cement; kalk; kunststof of soortgelijke materialen;
het met de hand dan wel mechanisch verrichten van wit-, saus-,
silicaat-, of soortgelijk werk;
het met de hand dan wel mechanisch verwerken c.q. herstellen
van ondergronden met bijvoorbeeld de volgende materialen:
cement; gips of andere bindmiddelen; zand of andere vulstoffen
al dan niet onder toevoeging van andere stoffen;
het met de hand, mechanisch dan wel op enigerlei andere wijze
plaatsen cq. aanbrengen cq. monteren – ter vervaardiging – van
al dan niet vrijhangende systeemplafonds, systeemwanden en/of
(verhoogde) systeemvloeren, waarbij worden verwerkt metalen
en/of minerale producten, kunststof of enigerlei ander materiaal,
inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals daar onder meer
zijn het aanbrengen van een raamwerk cq. bevestigingselementen,
het aanbrengen van profielen/strips en het aanbrengen van armaturen.
bij ieder van de hiervoor onder a tot en met k genoemde materialen, dient te worden gelezen:
dan wel elk ander materiaal, dat kan worden toegepast ook als
dat een andere verwerkingsmethode tot gevolg heeft;
het vervaardigen van vloeren met cement of andere bindmiddelen en zand of andere vulstoffen al dan niet onder toevoeging van
andere stoffen voorzover een en ander geschiedt in samenhang
met het verrichten van de hiervoor onder a tot en met l beschreven handelingen.
het aanbrengen van:
keramische en/of glazen en/of natuurstenen en/of kunststenen
tegels; mineraal gebonden en/of kunststof gebonden producten,
voorzover een en ander geschiedt in samenhang met het verrichten van de hiervoor onder a tot en met l beschreven handelingen;
het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van
niet constructieve bouwkundige aard, die rechtstreeks voortvloeien uit, althans op gronden van praktische aard moeten worden beschouwd als nauw samen te hangen met, de hiervoor onder
a tot en met l beschreven handelingen, indien de onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden van niet constructieve bouwkundige
aard een ondergeschikt bestanddeel vormen van de totale bedrijfsuitoefening in een bepaalde onderneming.
het al dan niet systeemmatig verwerken van riet of rietmatten dan
wel houtwol-, gips-, gipskarton-, steenwol-, kunststofschuim- of
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soortgelijke platen tot een ondergrond voor raap-, pleister- of
schuurwerk;
het stellen van steengaas, metaalgaas, kunststofgaas of soortgelijke pleisterdragers tot een ondergrond voor raap-, pleister- of
schuurwerk;
het aanbrengen van raaplagen op wanden, muren en gevels;
het vertinnen van wanden, muren en gevels;
het vervaardigen van sgrafitto’s;
het vervaardigen van fresco’s;
het aanbrengen en/of vervaardigen van stucmarmer
het aanbrengen en/of vervaardigen van decoratieve pleisters

3. Onder stukadoors-afbouwbedrijf wordt mede verstaan – voorzover
na te melden werkzaamheden niet worden verricht in de uitoefening
van het schilders- of behangersbedrijf in de op 1 januari 1966 gebruikelijke zin van het woord en voorts tenzij door een commissie, welke
haar bevoegdheid ontleent aan het Bedrijfschap, de betreffende onderneming verklaard wordt niet onder het stukadoorsbedrijf te ressorteren, – het ten behoeve van derden aanbrengen van betonémaille
of ander materiaal ter afwerking van pleisterlagen, zulks ongeacht de
daarbij gebruikte methode.
4. Onder vloerenbedrijf wordt verstaan het ten behoeve van derden verrichten of doen verrichten van werkzaamheden als:
a. het vervaardigen of bewerken dan wel afwerken van vloeren door
menging van grint, steenslag of zand of mengsels daarvan al dan
niet met andere vulstoffen en/of vezels met cement of andere
bindmiddelen en/of toeslagstoffen.
b. het monolithisch afwerken van vloeren door middel van het aanbrengen van een dunne pleisterlaag.
c. het vervaardigen of bewerken van vloeren door menging van korrels, poeder of vezelachtige vulstoffen hetzij van organische hetzij van anorganische aard met bindmiddelen dan wel componenten welke tezamen het bindmiddel vormen.
d. het in het werk uit een pasteuze of vloeibare massa vervaardigen
en aanbrengen, of het bewerken van kunststof vloeren, slijtlagen,
beschermlagen of andere afwerklagen al dan niet naadloos.
e. het prepareren, bewerken of afwerken van niet constructieve
cementgeboden of kunststof vloeren door middel van vlinderen,
frezen, stralen, schuren en/of andere soortgelijke werkzaamheden.
5. Onder terrazzobedrijf wordt verstaan het ten behoeve van derden
verrichten of doen verrichten van werkzaamheden als:
a. het vervaardigen van kunstgraniet, terrazzo, sierbeton en andere
soortgelijke door menging van zand, grind, steenslag (grof en
gemalen) al dan niet uitsluitend met cement of andere bindmiddelen verkregen producten.
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b. het bewerken en/of afwerken van terrazzoproducten en -vloeren
met de bedoeling het oppervlak de beoogde structuur, samenstelling of gebruikseigenschappen te geven door middel van verdichten, slijpen, schuren, boucharderen, polijsten en/of soortgelijke
werkzaamheden.
HOOFDSTUK 3
VOORZIENINGEN BIJ ONGEVAL
Artikel 5
1. De werkgever is verplicht voor de werknemers een verzekering af te
sluiten, die een uitkering garandeert ingeval van blijvend lichamelijk
letsel of dood ten gevolge van een ongeval, de werknemer, in of buiten dienstverband, overkomen.
2. De in lid 1 genoemde verzekering dient in te houden een recht van
de werknemer op een uitkering van € 20.500,– in geval van overlijden dan wel € 41.000,– indien sprake is van blijvende algehele invaliditeit.
3. De werkgever dient ter voldoening aan de in lid 1 genoemde verplichting deel te nemen aan de door of namens de werkgeversorganisaties afgesloten collectieve verzekering.
4. Van de in lid 3 opgelegde verplichting kan een werkgever dispensatie verkrijgen, wanneer door hem wordt aangetoond, dat voor de
werknemers een verzekering is afgesloten, waarvan de verzekerde
bedragen ten minste gelijk zijn aan en de algemene en bijzondere
voorwaarden niet minder gunstig dan de in lid 3 genoemde verzekering.
De bevoegdheid tot het verlenen van deze dispensatie, berust bij een
door werkgevers en werknemersorganisaties ingestelde paritaire
begeleidingscommissie.
Het secretariaat van deze commissie is gevestigd:
NOA, Postbus 310, 3900 AH Veenendaal.
5. a. De werkgever is voor iedere dag waarop de werknemer in zijn
dienst betaalde arbeid heeft verricht, een bijdrage verschuldigd
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ter voldoening van premie en kosten voor de in lid 3 genoemde
verzekering.
Deze bijdrage is voor 2006 vastgesteld op € 0,14 per werkdag.
b. Indien de werkgever de in lid 4 genoemde dispensatie heeft verkregen, is hij de in het voorgaande lid genoemde premie niet verschuldigd.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONGEVALLENVERZEKERING GESLOTEN TEN BEHOEVE VAN WERKNEMERS IN
DEZE CAO
Artikel 1
Definities
In deze polis wordt verstaan onder:
1. ,,verzekerden’’:
a. Alle werknemers, werkzaam in: het stukadoors-, afbouw- en
terrazzo/vloerenbedrijf in de zin van artikel 2 van de CAO
Afbouw, inzake voorziening bij ongeval.
Een en ander voor zover zij voor de toepassing van de sociale
wetten verzekerd zijn bij de UWV Bouwnijverheid, blijkens vermelding op de jaarlijks bij de UWV Bouwnijverheid door de
werkgever in te dienen verzamelloonstaat.
b. Een en ander voor zover de werknemers werkzaam zijn in een
dienstverband, dat gebaseerd is op een werkweek van ten minste
10 werkuren.
De leeftijdsgrens bedraagt 70 jaar.
2. ,,ongeval’’:
een plotselinge, ongewilde schadetoebrengende gebeurtenis binnen
de verzekeringsperiode, die de dood of blijvende invaliditeit van Verzekerde ten gevolge heeft.
3. ,,blijvende invaliditeit’’:
onherstelbaar verlies van functie of arbeidsvermogen, ongeacht het
beroep van Verzekerde.
4. ,,partijen’’:
Assuradeuren, Makelaars, Contractant en Verzekerden.
Artikel 2
Uitbreiding van de risicodekking
1. De risicodekking omvat tevens verdrinking, verstikking, inademing
van schadelijke stoffen, elke vorm van nietbacteriële acute vergifti8
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ging (ook door gebruik van schadelijke spijzen of dranken), bevriezing, zonnesteek, uitputting en ontbering bij afzondering van de buitenwereld als gevolg van enige rampspoed (watersnood, schipbreuk,
noodlanding, instorting en dergelijke), alsmede alle persoonlijke
risico’s verbonden aan pogingen tot redding of berging van mens,
dier of goed.
2. Assuradeuren doen afstand van de eventuele bevoegdheid zich in
geval van schade op artikel 276 Wetboek van Koophandel te beroepen, behoudens het in artikel 3 bepaalde.
Artikel 3
Beperking van de risicodekking
1. De risicodekking strekt zich niet uit tot:
a. ongevallen opzettelijk veroorzaakt door bij de verzekering belanghebbenden;
b. de gevolgen van kunstmatig tot stand gebrachte kernsplitsing of
enige andere vorm van toepassing van atoomenergie;
c. ongevallen rechtstreeks verband houdende met oorlog, burgeroorlog, bezetting, invasie, revolutie, militaire dienst (anders dan
bij herhalingsoefeningen in vredestijd), deportatie en gevangenschap;
d. ongevallen bij deelneming aan:
1. wielerwedstrijden;
2. paardenraces en springconcoursen;
3. wedstrijden met motorrijtuigen waarbij hetzij het snelheidselement overweegt hieronder vallen in elk geval niet betrouwbaarheids, puzzel, oriëntatie, enzovoort ritten – het – zij
die niet geheel binnen Nederland worden gehouden, hetzij die
langer dan 24 uur duren; alsmede de voorbereiding of training daartoe;
e. ongevallen bij jagen op groot wild buiten Europa, bij bobsleerijden en bij berg en gletschertochten die alpinistische ervaringen
en dito uitrusting vereisen.
2. Aan deze verzekering kan geen aanspraak op uitkering worden ontleend terzake van:
a. ingewands en tussenwervelschijfbreuken tenzij Verzekerde bewijst dat de breuk door een ongeval van buitenaf is veroorzaakt;
b. ongevallen aan Verzekerde overkomen gedurende de tijd dat hij
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kennelijk door anders dan op medisch voorschrift gebruik van
verdovende of bedwelmende of opwekkende middelen buiten
staat was alle maatregelen ter voorkoming van ongevallen te
nemen, tenzij er geen oorzakelijk verband tussen het ,,gebruik’’
en het ,,ongeval’’ bestaat; alcoholische dranken worden geacht
niet zulke middelen te zijn;
c. ongevallen veroorzaakt doordat Verzekerde zich in een ziekelijke
toestand bevond.
Artikel 4
Verzekeringsgebied
1. Deze verzekering is geldig over de gehele wereld.
2. Het vliegtuigrisico is alleen gedekt indien als passagier luchtreizen
worden gemaakt en dan nog slechts indien dit niet geschiedt met
militaire straalvliegtuigen.
Artikel 5
Uitkeringen bij blijvende invaliditeit
1. Blijvende algehele invaliditeit wordt o.a. aangenomen bij volledig
verlies of algehele onbruikbaarheid van beide armen of handen, van
beide benen of voeten, van een arm of hand tegelijk met een been of
voet, bij volledige blindheid, bij ongeneeslijke stoornis der geestvermogens en bij algehele ongeneeslijke verlamming.
2. De uitkering bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit is evenredig aan
de mate der invaliditeit. Blijvende gedeeltelijke invaliditeit wordt
onder andere aangenomen tot de hieronder vermelde percentages bij
volledig verlies of algehele onbruikbaarheid van:
arm of hand
been of voet
duim
wijsvinger
ring of middelvinger
pink
grote teen
enige andere teen
het gezichtsvermogen op een oog
het gehoor op een oor
het gehoor op beide oren

75%
70%
25%
20%
12%
10%
10%
5%
60%
30%
65%

3. Bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke onbruikbaarheid wordt een
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evenredig percentage uitgekeerd. Bij verlies of onbruikbaarheid van
meer vingers van eenzelfde hand wordt nooit meer uitgekeerd dan
voor verlies of onbruikbaarheid van de gehele hand. Bij verlies of
onbruikbaarheid van meer lichaamsdelen of organen wordt nooit
meer uitgekeerd dan de voor algehele invaliditeit verzekerde som.
4. In alle in de tabel niet genoemde gevallen van invaliditeit wordt
deze, met inachtneming van de uit deze tabel af te leiden verhoudingen, door een vanwege Assuradeuren daartoe aangewezen deskundige vastgesteld.
5. Bij verlies of onbruikbaarheid van een lichaamsdeel of orgaan, dat
reeds voor het ongeval gedeeltelijk verloren of gedeeltelijk onbruikbaar was, is de uitkering evenredig aan de door het ongeval veroorzaakte toeneming van de mate van invaliditeit.
6. Indien 6 maanden na een ongeval nog geen uitkering wegens blijvende invaliditeit heeft plaatsgehad, vergoeden Assuradeuren van dat
moment af een rente van 6% per jaar over het bedrag dat uiteindelijk terzake van blijvende invaliditeit verschuldigd zal zijn. De uitkering voor blijvende invaliditeit moet uiterlijk na 2 jaar zijn vastgesteld.
Artikel 6
Verplichting bij ongeval
1. Men is verplicht binnen een week nadat de gevolgen van een ongeval zich openbaren kennis te geven van alle bijzonderheden met
betrekking tot het ongeval en zijn gevolgen, en met name een
ongevalsformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen en alle
verdere gevraagde inlichtingen dienaangaande volledig en waarheidsgetrouw te verstrekken. De betrokken ongevalsformulieren zijn
verkrijgbaar bij de secretaris van de begeleidingscommissie (telefoon) door wie tevens inlichtingen worden verstrekt. De betrokken
ongevalsformulieren zijn tevens verkrijgbaar bij partijen bij deze
CAO.
2. Verzekerde moet bij een ongeval zorgen voor de vereiste geneeskundige behandeling en voorts alles doen wat redelijkerwijs herstel
bevorderen of verwikkelingen voorkomen kan.
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3. Verzekerde moet na een ongeval Assuradeuren in de gelegenheid
stellen hem een door Assuradeuren aangewezen geneeskundige te
laten onderzoeken op tijd en plaats door die geneeskundige vast te
stellen. De kosten verbonden aan een voor dit doel eventueel noodzakelijk blijkende verpleging in een inrichting komen ten laste van
Assuradeuren.
4. Bij een dodelijk of levensgevaarlijk ongeval zijn de belanghebbenden verplicht daarvan binnen 72 uur, doch in ieder geval voor de
begrafenis of crematie telegrafisch of per expresse aangifte te doen
bij de Makelaars en onverwijld alle bijzonderheden waarover zij de
beschikking hebben of krijgen in te zenden, met overeenkomstige
toepassing van lid 1.
5. Indien de in lid 1 en 4 bedoelde aangifte niet tijdig heeft plaatsgehad, vervalt elke aanspraak op uitkering tenzij ten genoegen van
Assuradeuren wordt aangetoond dat redelijkerwijs van de verlate
aangifte geen verwijt kan worden gemaakt of dat de belangen van
Assuradeuren erdoor niet zijn geschaad.
6. Belanghebbenden zijn gehouden elke redelijkerwijs door Assuradeuren verlangde toestemming tot medewerking aan een onderzoek naar
de doodsoorzaak te verlenen, zulks op straffe van verlies van elke
aanspraak op uitkering.
Artikel 7
Geschillen
Alle geschillen, hoe ook genaamd, die uit deze overeenkomst voortvloeien, ook die welke door een der partijen als zodanig worden beschouwd zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht
door arbitrage. De partij, die arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk
mededeling doen aan de wederpartij en de benoeming van drie arbiters
verzoeken aan de kantonrechter te Rotterdam. De scheidslieden stellen
de regelen der procedure vast.
De scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid en daarbij tevens beslissen omtrent de arbitragekosten. Zij zijn
gemachtigd om de duur van hun last te verlengen in geval hun dat noodzakelijk mocht voorkomen.
Alvorens een geschil tussen verzekerde en verzekeraars omtrent een uitkering na een ongeval aan arbitrage te onderwerpen, kan het geschil
worden voorgelegd aan de Begeleidingscommissie Collectieve Ongevallenverzekering. De Begeleidingscommissie zal in het geschil bemiddelen teneinde te komen tot een redelijk vergelijk tussen verzekerde en verzekeraar.
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Artikel 8
Mededelingen
Alle mededelingen die partijen aan elkaar wensen te doen of verplicht
zijn te doen, gelden als gedaan zodra deze aan Wuthrich makelaars en
Assuranties en Assuradeuren te Utrecht zijn afgezonden of op andere
wijze te hunner kennis zijn gebracht.
Adres: Wuthrich makelaars en Assuranties en Assuradeuren, Postbus
14092, 3508 SC Utrecht.
Artikel 10
Aanvang en einde van risicodekking
De risicodekking voor nieuwe medewerkers vangt aan op de dag dat het
dienstverband aanvangt te 00.00 uur. De risicodekking eindigt op de
28ste dag (te 24.00 uur) na de dag dat het dienstverband een einde
neemt. Een en ander binnen de verzekeringstermijn.
Artikel 11
Begunstiging
1. Ingeval van overlijden van de werknemer geschiedt de uitkering aan
de echtgenote van de werknemer indien hij op het moment van overlijden gehuwd is. Is de werknemer op dat moment ongehuwd (dan
wel ingeval van gelijktijdig overlijden) dan geschiedt de uitkering
aan de testamentaire of bij gebreke van dien aan de wettelijke erfgenamen.
2. In afwijking daarvan kan de werknemer een of meermalen een ander
als begunstigde aanwijzen, in welk geval de aldus aangewezen geldt
als begunstigde vanaf het moment dat de Assuradeuren dan wel de
Makelaars mededeling van die aanwijzing hebben ontvangen.
3. Ingeval van invaliditeit geschiedt de uitkering aan de Verzekerde
zelf.
4. De aanwijzing van de begunstiging is voor de Contractanten onherroepelijk.
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Dictum II
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2007.
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 2008 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, 21 december 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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