Beveiligingsorganisaties, particuliere 2007/2009
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 30 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN
HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING
VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST PARTICULIERE
BEVEILIGINGSORGANISATIES
UAW Nr. 10662
Bijvoegsel Stcrt d.d. 1 juni 2007, nr. 103
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging namens
partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende
tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze
collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en
De Unie.
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 Particuliere Beveiligingsorganisaties1)
wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:
A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 92 komt te luiden:
) Stcrt. 2005, nr. 87; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 januari 2007 (Stcrt. 2007,
nr. 5).
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,,ARTIKEL 92
SCHOLING
1. Er is een Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche, hierna te
noemen SOBB.
2. De statuten van SOBB worden geacht onverbrekelijk deel uit te
maken van deze overeenkomst. CAO-partijen zullen het bestuur van
het SOBB-fonds verder stimuleren in het ontwikkelen van initiatieven om scholing en opleiding in te zetten om de kwaliteit van de
bedrijven en medewerkers in de branche voortdurend te verhogen.
3. Met ingang van 1 april 2007 is de werkgever ten behoeve van SOBB
een bijdrage verschuldigd van 0,106% van de loonsom per jaar. De
grondslag voor de heffing is de loonsom WW. De werknemer kan als
zijn aandeel in de in de vorige volzin bedoelde bijdrage een bijdrage
verschuldigd zijn over de loonsom ingevolge de WW. De werknemer is een bijdrage verschuldigd van 0,01325%. De werkgever is
verplicht dit aandeel van de werknemer te vorderen door inhouding
iedere loonperiode op diens loon.
4. Het SOBB-fonds wordt beheerd door CAO-partijen. Ten behoeve
van een adequate secretariaat- en administratievoering stellen partijen een huishoudelijk reglement vast.’’
Artikel 106 komt te luiden:
,,ARTIKEL 106
FINANCIERING ACTIVITEITEN OP BRANCHENIVEAU
1. Er is een Sociaal Fonds opgericht waaruit activiteiten op brancheniveau worden bekostigd.
2. De statuten van het fonds worden geacht onverbrekelijk deel uit te
maken van deze overeenkomst.
3. Met ingang van 1 april 2007 is de werkgever ten behoeve van het
Sociaal Fonds een bijdrage verschuldigd van 0,119% van de loonsom
per jaar. De grondslag voor de heffing is de loonsom WW. De werknemer kan als zijn aandeel in de in de vorige volzin bedoelde bijdrage een bijdrage verschuldigd zijn over de loonsom ingevolgde de
WW. Over de kalenderjaren 2007 is de werknemer een bijdrage verschuldigd van 0,006%. De werkgever is verplicht dit aandeel van de
werknemer te vorderen door inhouding iedere loonperiode op diens
loon.
4. Het Sociaal Fonds wordt beheerd door CAO-partijen. Ten behoeve
van een adequate secretariaat- en administratievoering stellen partijen een huishoudelijk reglement vast.’’
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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, 30 mei 2007
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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