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In aanvulling op mijn verzoek tot algemeen verbindend verklaring van tussentijdse wijzigingen in de
cao voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf in Nederland inzake Bedrijfstakeigenregelingen van 1 '9
december 2008 verzoek ik u artikel 3, lid 3 van het Reglement VP-hiaat (bijlage 111-d) als volgt te lezen:
Artikel 3, lid 3
Indien een werknemer aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een uitkering én
de werknemer wordt 60 jaar op of na 1 januari 2006 én het recht komt, al dan niet op verzoek van de
werknemer, niet of niet volledig tot uitbetaling dan worden de resterende aanspraken woegpensioenhiaat omgezet in aanspraken ouderdomspensioen van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-,
Afwerkings- en Glaszetbedrijf of in aanspraken in de op de werknemer van toepassing zijnde
pensioenregeling van de werkgever die is vrijgesteld van verplichtstelling van het
Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.
Ik verzoek u vriendelijk het verzoek tot algemeen verbindend verklaring met inachtneming van deze
aanvulling verder in behandeling te nemen en wacht uw besluit af.
In afwachting van uw besluit,
Hoogachtend

a

-í
Marion van
secretaris van cao-partijen
Bij lage:
Een CD met de volledige cao-tekst, de statuten en reglementen van de fondsen, opgemaakt in Word,
waarin de tussentijds gewijzigde bepalingen, waarvoor geen AVV wordt gevraagd, zijn gerenvooieerd.

C.C.

FNV Bouw
FOSAG
CNV Hout- en Bouw
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Datum 19 december 2008
Betreft Gewijzigd verzoek tot algemeen verbindendverklaring tussentijdse wijziging cao voor het
Schilders- en Onderhoudsbedrijf in Nederland inzake Bedrijfstakeigenregelingen 2006-2010

Geachte mevrouw Van Eyck,
Namens partijen bij de cao verzoek ik u de hierbij gevoegde tussentijdse wijzigingen in de cao voor het
Schilders- en Onderhoudsbedrijf in Nederland inzake Bedrijfstakeigenregelingen algemeen verbindend
te verklaren.
Het verzoek wordt ingediend namens de organisaties, die partij zijn bij de cao. Dit zijn:
- De Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en
Glaszetbedrijf (FOSAG), gevestigd te Waddinxveen,
- FNV Bouw, gevestigd te Woerden en
- CNV Hout en Bouw, gevestigd te Odijk
Het betreft een tussentijdse wijziging. De looptijd van de cao en de werkingssfeer van de cao wjjzigen
niet.
De wijzigingen betreffen nieuwe premiepercentages met ingang van 2009, vervanging van
Bevrijdingsdag door Goede Vrijdag als uit het Vakantiefonds te vergoeden verlofdag (art. 10),
toevoeging van twee nieuwe leden aan het reglement Individuele Budgetrekening, een tekstuele
aanpassing bij de uitbreiding van de dekking van de collectieve ongevallenverzekering (art. 14) en
toevoeging van een nieuw lid 3 aan artikel 3 van het VP-hiaatreglement (omzetting in
ouderdomspensioen).
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Hierbij gevoegd treft u een diskette aan met de tekst van de integrale cao ,waarin de bepalingen
waarvoor geen A W wordt gevraagd zijn gerenvooieerd.
Voor de tussentijds gewijzigde bepalingen wordt A W gevraagd, met uitzondering van het laatste
artikel van het VP-hiaatreglement. Dit artikel heeft betrekking op datum van inwerkingtreding.

In afwachting van uw besluit, verblijf ik.
Hoogachtend,

secretaris van cao-partijen
Bijlagen:
1. Een CD met de volledige cao-tekst, de statuten en reglementen van de fondsen, opgemaakt in
Word, waarin de tussentijds gewijzigde bepalingen, waarvoor geen A W wordt gevraagd, zijn
gerenvooieerd.
2. Twee maal de tekst van de gewijzigde bepalingen van de cao, inclusief gewijzigd reglement
3. Twee maal de tekst van de gewijzigde bepalingen, waarin de bepalingen waarvoor geen A W wordt
gevraagd zijn gerenvooieerd.

C.C.

FNV Bouw
FOSAG
CNV Hout- en Bouw

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET
SCHILDERS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF
IN NEDERLAND INZAKE BEDRIJFSTAKEIGENREGELINGEN
20061201O
Tussentijdse wijziging

De cao wordt als volgt gewijzigd:

-

HOOFDSTUK 3 O&O-fonds
ARTIKEL 8 - Bijdrageverplichting
5. Met ingang van 2009 zijn de bijdragen als volgt vastgesteld:
Per dag

Doel
Opleiding/ontwikkeling/
Arbeidsomstandigheden
Vakopleiding
Bedrijfsgezondheidszorg
Aanvullingsregelingen
Individuele
budgetrekening
Collectieve ongevallen
verzekering m.i.v. 2008

Over het PRIS-loon
Werknemer
Werkgever

Over het loon Wfsv
Werkgever Werknemer
0,56%
O,32%
0,13%
1,1%

0,4%
€ 0,15
(ook voor
UTA)

-

HOOFDSTUK 4 Vakantiefonds
ARTIKEL 10 - Bijdrageverplichting Vakantiefonds
1. Er bestaat een fonds dat tot doel heeft vergoeding van gederfd loon over algemeen erkende
christelijke feestdagen, nieuwjaarsdag, Koninginnedag en Goede Vrijdag, vakantie- en
verlofdagen, extra-verplichte snipperdagen, en uitbetaling van vakantietoeslag, de Stichting
Vakantiefonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, verder te noemen
Vakantiefonds.
5. Het bestuur stelt jaarlijks - na overleg met CAO-partijen - de hoogte vast van de door de
werkgever verschuldigde bijdrage in de administratiekostenvan het Vakantiefonds en van de
bijdrage ter financiering van het extra verlof oudere werknemers.

Met ingang van week 1 van 2009 zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

- administratiekosten
€ 0,24 per werknemer per dag;
- extra verlof oudere werknemers € 2,15 per werknemer per dag.

-

HOOFDSTUK 6 Collectieve ongevallenverzekering
ARTIKEL 14 - Voorzieningen bij ongeval
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:
€ 15.882,31 ingeval van overlijden, C 30.000,- bij ongevallen op of na 1 januari 2008;
€ 31.764,62 ingeval van algehele invaliditeit, E 60.000,- bij ongevallen op of na 1 januari2008
een en ander volgens algemene en bijzondere voorwaarden als opgenomen in
Hoofdstuk 7, onderdeel I-e.
I-c - Reqlement individuele budqetrekeninq
Reglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfondsvoor het Schilders- en
Onderhoudsbedrijf

Individuele budgetrekening
ARTIKEL 4 - Opname door de werknemer
3. Indien de werknemer een opleiding gaat volgen op basis van een in het kader van de
loopbaanfaciliteit Mijn Loopbaan opgesteld opleidingsplan, kan het fonds op zijn verzoek een
voorschot verstrekken op de door zijn werkgever(s) in de toekomst te storten bijdragen. Het
voorschot bedraagt maximaal C 1.000,- minus het voor de werknemer aanwezige saldo.
4. Een als gevolg van het vorige lid ontstaan negatief saldo wordt administratief buiten
invordering gesteld nadat de cao gedurende drie jaar aaneensluitend niet meer op de
werknemer van toepassing is geweest.
Ill-d - Reglement VP-hiaat

-

ARTKEL 3 Rechthebbenden
3. Indien een werknemer aan a.He voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een
uitkering én de werknemer wordt 60 jaar op of na 1 januari 2006 én het recht komt, al dan
niet op verzoek van de werknemer, niet of niet volledig tot uitbetaling dan worden de
resterende aanspraken vroegpensioen-hiaat omgezet in aanspraken ouderdomspensioen
van het Bedrijfstakpensioenfondsvoor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.

