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Drogisterijbranche 2015/2016
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

14 september 2015 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de Drogisterijbranche

UAW Nr. 11686

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Vereniging van Drogisterij- en Parfumeriebedrijven mede namens de 
overige partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen 
verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) ter ener zijde: Vereniging van Drogisterij- en Parfumeriebedrijven;

Partij(en) ter andere zijde: CNV Dienstenbond.

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 arbeidsovereen-
komst1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Artikel 10.2.3 komt te luiden:

Artikel 10.2 Vaste Commissie 

10.2.3 Taak
De taak van de Commissie bestaat uit:
– het desgewenst geven van advies over de uitleg en/of toepassing van deze cao aan de participe-

rende organisaties, en ook aan iedere werkgever of werknemer op wie deze cao van toepassing is. 
Een verzoek om advies dient schriftelijk bij de commissie te worden gedaan;

– het behandelen bij wijze van advies van geschillen over de uitleg en/of de toepassing van deze 
cao, indien beide partijen daarom schriftelijk verzoeken;

– het op verzoek verlenen van dispensatie van het in deze cao bepaalde. Een werkgever die onder de 
werkingssfeer van deze cao valt kan wegens zwaarwegende redenen een schriftelijk en gemoti-
veerd verzoek indienen om dispensatie van een of meerdere cao bepalingen bij de vaste commis-
sie. Hierbij dient de dispensatie-verzoeker aan te tonen wat de reden is voor dispensatie. Mocht er 
sprake zijn van het feit dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt als de betreffende cao 
bepaling(en) worden toegepast, zal dit moeten worden aangetoond met bewijsstukken zoals 
beschreven in het reglement.

– het nemen van een gemotiveerd besluit binnen acht weken op een dispensatieverzoek. Dit besluit 
wordt schriftelijk aan de dispensatieverzoeker medegedeeld. Deze termijn kan worden verlengd 
indien de vaste commissie een gesprek met de dispensatieverzoeker noodzakelijk acht of 
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aanvullende informatie moet worden opgevraagd.
– het geven van een beslissing over alle zaken die haar in deze cao ter behandeling zijn of zullen 

worden opgedragen, zoals functie-indeling, toekenning van functiejaren, recht op werken in 
deeltijd en toepassing van de hardheidsclausule m.b.t. werktijdenwijziging.

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 14 september 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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