Apotheken, Arbeidsomstandigheden 2008/2009
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 2 OKTOBER 2008 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN
VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN APOTHEKEN
UAW Nr. 10836
Bijvoegsel Stcrt d.d. 06-10-2008, nr. 193
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie 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: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak.
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 Arbeidsomstandigheden Apotheken1)
wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 6 lid 1 komt als volgt te luiden:
,,De werkgever maakt ten behoeve van de door haar op grond van de
) Stcrt. 2008, nr 142.

1

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2008
CAO3349

CAO108362008

1

Arbowet uit te voeren RI&E gebruik van het standaardmodel RI&E versie 4.0 dat voor de branche van openbare apotheken is ontwikkeld. Het
standaardmodel RI&E is gratis te downloaden via www.sbaweb.nl zoekterm RIE danwel via de site www.rie-apotheken.nl. Via de sites kan een
registratiecode aangevraagd worden waarmee ingelogd kan worden en
gebruik kan worden gemaakt van de RI&E. De werkgever kan dispensatie van toepassing van het standaardmodel RI&E aanvragen bij de
Commissie van Interpretatie zoals genoemd in artikel 29.’’
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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, 2 oktober 2008
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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