
Bakkersbedrijf 2009/2013

Verbindendverklaring CAO-bepalingen

HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

VAN 13 OKTOBER 2009 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN

BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET

BAKKERSBEDRIJF

UAW Nr. 10934

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het Georganiseerd Overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties in
het Bakkersbedrijf namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende
tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) te ener zijde:

De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en de Nederlandse Vereniging
voor de Bakkerij;

Partij(en) te anderer zijde: CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten.

Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door Vallenduuk Advocaten
namens de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB).

Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat:

Bedenkinghebbende stelt dat artikel 15.3 van de cao voor het Bakkersbedrijf inbreuk maakt op de
rechtmatige belangen van de leden van de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelings-
bedrijven (NVUB).

Overwegende ten aanzien van de bedenkingen:

Nu artikel 15.3 niet algemeen verbindend is verklaard vanwege de expiratie van dit artikel op 31 juli
2009, is de grond voor bovengenoemde bedenkingen komen te vervallen.

Naar aanleiding van dit verzoek is een schriftelijk dispensatieverzoek ingediend door Hema B.V. Dit
verzoek is schriftelijk ingetrokken.

Cao-partijen hebben gevraagd dit besluit uitsluitend van toepassing te verklaren op:
– Maxeda Nederland B.V. en haar werkmaatschappijen
– Kluytmans Patisserie, Lunchroom en restaurantbedrijven BV te Eindhoven, voor zover het betreft

artikel 18.1 met bijbehorende statuten. Nu vanwege expiratie van de overige cao-bepalingen
uitsluitend artikel 18.1 met bijlagen algemeen verbindend wordt verklaard, is afgezien van het
opnemen hiervan in een afzonderlijk dictum bij het avv-besluit.

Gelet op 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 arbeidsovereen-
komst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III, IV, V en VI is bepaald:
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HOOFDSTUK 18: SOCIAAL FONDS BAKKERSBEDRIJF

18.1: Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

a. De werkgever is jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de ‘Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf’.
b. Zij bedraagt jaarlijks 1% van de voor zijn onderneming geldende loonsom. Voor het loonbegrip

wordt uitgegaan van het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekerin-
gen, met uitzondering van de bepaling terzake van de fiscale bijtelling van een door de werkgever
ter beschikking gestelde auto.

c. De hierboven bedoelde bijdrage voorziet in heffingen terzake van:
de kosten ter bevordering van goede arbeidsverhoudingen en goede arbeidsomstandigheden in
het bakkersbedrijf, een goede uitvoering en een optimaal functioneren van de arbeidsvoorwaarden
als overeengekomen in de CAO Bakkersbedrijf, een goede toepassing van de werking van
wettelijke regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid en een optimale werking van
de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf.

d. De bepalingen van de statuten en reglementen van de ‘Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf’
worden geacht een integrerend bestanddeel uit te maken van de CAO (zie bijlage D).

e. Dit artikel is niet van toepassing op leden van de Vereniging van Grootbedrijven in Levensmidde-
len (VGL).

HOOFDSTUK 19: WERKINGSSFEER

19.1: Werkingssfeer

Deze overeenkomst is van toepassing op bakkersbedrijven.

HOOFDSTUK 20: DEFINITIES

20.1: Bakkersbedrijf

a. In deze overeenkomst wordt verstaan onder bakkersbedrijf:
1. iedere onderneming die op enigerlei wijze een of meerdere bakkersartikelen vervaardigt en/of

verkoopt; onder vervaardigen wordt hier verstaan: het verrichten van een of meerdere
handelingen die deel uitmaken van een al dan niet onderbroken productieproces, dat gericht is
op de verkrijging van bakkersartikelen;

2. iedere onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak diensten verleent aan één onderneming –
of aan meerdere ondernemingen die een economische eenheid vormen – als onder 1. bedoeld;
onder diensten wordt hier onder andere verstaan: inpakhandelingen, (technisch) onderhoud,
verkoop, management- en beheersactiviteiten, schoonmaakwerkzaamheden, administratie en
distributie.

b. In deze overeenkomst wordt niet als bakkersbedrijf aangemerkt:
1. de onderneming waarin de onder a.1 genoemde handelingen beperkt blijven tot slechts de

laatste (be)handeling om het bakkersartikel voor directe consumptie gereed te maken,
bijvoorbeeld het afbakken, en deze handeling plaatsvindt als sequeel van een bedrijfs-
uitoefening, die naar haar aard op een ander terrein ligt dan die van het bakkersbedrijf;

2. de onderneming, waarin uitsluitend of in hoofdzaak fabrieksmatig:
– bloem en andere grondstoffen tot beschuit, toast, knäckebröd, biscuit, biscuitfiguren,

koekjes, banket, koek en wafels, ongeacht de soort worden verwerkt, dan wel waarin
uitsluitend of in hoofdzaak fabrieksmatig producten worden vervaardigd, welke naar de
aard der verwerkte grondstoffen en/of de wijze van verwerking van de grondstoffen
vergelijkbaar zijn met de zojuist genoemde producten, zulks terwijl al deze producten
uitsluitend of in hoofdzaak verkocht worden aan wederverkopers/bedrijfsmatige afnemers;

– chocoladeartikelen worden vervaardigd;
3. de onderneming waarin de onder a.1 genoemde handelingen beperkt blijven tot slechts het

inkopen van bakkersartikelen en het verkopen daarvan en de omzet van bakkersartikelen
minder dan 50% uitmaakt van de totale omzet;

4. de onderneming waarop de CAO voor de groothandel in levensmiddelen, zoetwaren, tabak
en/of tabaksproducten van toepassing is.

20.2: Bakkersartikelen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder bakkersartikelen:
a. brood: de gebakken eetwaar als bedoeld in artikel 1 sub d van het Warenwetbesluit meel en brood;
b. banket: gebak, toebereid met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke grondstof, dan wel

met vers of gesteriliseerd fruit;
c. halffabrikaten van bakkersartikelen: producten die nog een of meerdere (hitte)behandelingen

2 Staatscourant 2009 nr. 15567 16 oktober 2009



dienen te ondergaan teneinde een voor directe consumptie gereed product te verkrijgen, waarbij
het onverschillig is of die verdere behandeling al dan niet door de consument wordt uitgevoerd;

d. overige bakkersartikelen: andere geheel of gedeeltelijk uit meel en/of bloem bereide artikelen, die
gewoonlijk in brood- en/of banketbakkerijen vervaardigd worden, dan wel die naar de aard der
verwerkte grondstoffen en/of de wijze van verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met
de zojuist bedoelde artikelen, zoals: beschuit, saucijzenbroodjes, worstenbroodjes, ander gebak
dan sub b bedoeld, koek, koekjes, ragoutwerk, kerstbrood of dergelijke (gelegenheids)producten;

e. chocoladeartikelen.

20.3: Werkgever

In deze overeenkomst wordt verstaan onder werkgever:

de natuurlijke of rechtspersoon, die in Nederland een bakkersbedrijf exploiteert.

20.4: Werknemer

a. In deze overeenkomst wordt verstaan onder werknemer: een ieder, die in dienst van de werkgever
werkzaamheden verricht.

b. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:
1. degene die middelbaar beroepsonderwijs volgt en in dat kader in een onderneming gedurende

een bepaalde periode bedrijfservaring opdoet;
2. vakantiewerkers, waaronder worden verstaan scholieren of studenten, in de periode waarin zij

schoolvakantie hebben, die door de overheid als zodanig is vastgesteld;
3. verkooppersoneel dat ofwel gemiddeld 12 uren per 4 wekelijkse periode op de koopavond voor

de werkgever arbeid verricht, ofwel wordt aangenomen voor 8 weken of korter;
5. degene wiens loon ten minste driemaal het wettelijk minimumloon, verhoogd met 8%

vakantietoeslag, bedraagt, tenzij in de betreffende individuele arbeidsovereenkomst de CAO
Bakkersbedrijf van toepassing is verklaard, dan wel degene voor wie in de onderneming een
door de OR en de bij deze CAO betrokken werknemersorganisaties erkende rechtspositie-
regeling van toepassing is.

BIJLAGE D: STATUTEN, FINANCIERINGSREGLEMENT EN BESTEDINGSDOELEN VAN HET
SOCIAAL FONDS BAKKERSBEDRIJF

STATUTEN SOCIAAL FONDS BAKKERSBEDRIJF

Artikel 1: Naam en Zetel

1. De Stichting draagt de naam: ‘Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf’.

2. Zij is gevestigd te Gouda.

Artikel 2: Doelstellingen

1. De doelstellingen van de Stichting zijn het in de meest ruime zin bevorderen van:
• goede arbeidsverhoudingen in het bakkersbedrijf;
• goede arbeidsomstandigheden in het bakkersbedrijf;
• een goede uitvoering en een optimaal functioneren van de arbeidsvoorwaarden als overeenge-

komen in de CAO Bakkersbedrijf;
• een goede toepassing van de werking van wettelijke regelingen inzake arbeidsomstandigheden

en arbobeleid;
• een optimale werking van de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf.

2. Deze doelstellingen zullen worden gerealiseerd door het bevorderen, (doen) uitvoeren en (mede)
financieren van de activiteiten, genoemd in het door het bestuur vastgestelde reglement
‘Bestedingsdoelen’.

3. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zal de Stichting bijdragen heffen van werkgevers in
het bakkersbedrijf en andere baten van de Stichting aanwenden.

Artikel 3: Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden.
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Artikel 4: Leden van het bestuur

1. De leden van het bestuur en voor ieder van hen een vaste plaatsvervanger worden benoemd door
de organisaties van werkgevers en werknemers in het bakkersbedrijf, te weten:
a. twee leden gezamenlijk door de in het Georganiseerd Overleg van werkgevers- en werk-

nemersorganisaties in het Bakkersbedrijf vertegenwoordigde werkgeversorganisaties.
b. twee leden gezamenlijk door de in het Georganiseerd Overleg van werkgevers- en werk-

nemersorganisaties in het Bakkersbedrijf vertegenwoordigde werknemersorganisaties.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. bedanken;
b. periodiek aftreden; en
c. ontslag door de benoemende instantie.

Artikel 5: Zittingsduur

1. De leden van het bestuur en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

2. Aftredende bestuursleden en hun plaatsvervangers kunnen opnieuw worden benoemd.

Artikel 6: Voorzitter

1. Telkenjare wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter aan, met dien
verstande dat indien het voorzitterschap wordt vervuld door een van de leden uit de werkgevers-
sector het vice-voorzitterschap wordt bekleed door een van de leden vanuit de werknemerssector
en omgekeerd.

2. Het voorzitterschap en vice-voorzitterschap zullen jaarlijks wisselen.

Artikel 7: Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, gene uitgezonderd.

2. De Stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de vice-voorzitter.

3. Het bestuur is steeds verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer, en kan deze
verantwoordelijkheid niet aan een ander orgaan mandateren.

Artikel 8: Besluitvorming/stemming

1. De besluitvorming geschiedt bij meerderheid van stemmen.

2. De gezamenlijk ter vergadering aanwezige leden van werknemerszijde brengen evenveel stemmen
uit als de ter vergadering aanwezige leden van werkgeverszijde. Is het aantal ter vergadering
aanwezige leden van de ene zijde niet even groot als het aantal ter vergadering aanwezige leden
van de andere zijde, dan brengen de leden van die zijde waarvan het kleinste aantal ter vergade-
ring aanwezig is, evenveel stemmen uit als de leden van de groep van de andere zijde.

3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

4. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk, per
telex, telefax of telegrafisch en met eenparigheid van stemmen van bestuursleden.

Artikel 9: Secretariaat

Het bestuur wordt in de uitvoering bijgestaan door een secretariaat.

Artikel 10: Ontvangsten en uitgaven

1. De middelen van de Stichting bestaan uit:
a. het Stichtingskapitaal;
b. bijdragen die door de werkgevers in het bakkersbedrijf worden verstrekt op grond van de

bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomst Bakkersbedrijf; en
c. eventuele andere baten.
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2. Indien een betrokkene of diens rechtverkrijgende(n) aan zijn (hun) uit deze statuten en/of de
reglementen van de stichting en/of de subsidietoekenning inclusief de Algemene Subsidie-
voorwaarden voortvloeiende financiële verplichtingen niet voldoet (voldoen), vordert het bestuur
het verschuldigde, desgewenst in rechte, in. De hierdoor te maken kosten worden vastgesteld op
vijftien procent (15%) van de vordering onverminderd de overige kosten van vervolging verschul-
digd volgens bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en worden aan de betrokkene in rekening
gebracht.
Voorts kan het bestuur het verschuldigde bedrag vermeerderen met intrest, gelijk aan de wettelijke
rente voor iedere maand of gedeelte van een maand, dat de betrokkene of diens rechtverkrijgen-
de(n) in gebreke is (zijn) het verschuldigde te betalen.

Artikel 11: Financieringsreglement

Het bestuur stelt een financieringsreglement vast, waarin tenminste zijn geregeld de grondslag, de
hoogte van de bijdragen en de wijze van incasseren.

Artikel 12: Beheer

De gelden van de Stichting worden door het bestuur beheerd.

Artikel 13: Verstrekkingen uit het fonds

1. Subsidie-verzoekende instellingen moeten een begroting indienen, welke moet zijn gespecificeerd
overeenkomstig het door het bestuur op basis van artikel 2 lid 2 vastgestelde reglement
‘Bestedingsdoelen’.

2. De verzoeken om toekenning van subsidie dienen voorts tenminste de gegevens te bevatten als
aangegeven in de Algemene Subsidievoorwaarden van de Stichting. Deze Algemene Subsidie-
voorwaarden zijn op aanvrage verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting.

3. De Stichting kent slechts subsidie toe op voorwaarde dat dit artikel en haar Algemene Subsidie-
voorwaarden onderdeel uitmaken van de toekenning en dat deze stipt worden nageleefd. De
Stichting is bevoegd om nadere voorwaarden te stellen.

4. Subsidie-ontvangende instellingen dienen jaarlijks een door een registeraccountant of
accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring te
overleggen over de besteding van de subsidiegelden, welke verklaring (tenminste) moet zijn
gespecificeerd volgens het door het bestuur op basis van artikel 2 lid 2 vastgestelde reglement
‘Bestedingsdoelen’. Deze verklaring zal een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het jaarverslag
als bedoeld in artikel 15 lid 3.

Artikel 14: Extra voorwaarden van subsidiëring van cursussen

Subsidiëring betreffende cursussen zal slechts dan kunnen plaatsvinden wanneer tenminste aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de cursus moet kennis en/of vaardigheden betreffen die binnen de bakkerijbranche algemeen

toepasbaar is/zijn;
b. de cursus moet betrekking hebben op het primaire proces, waaronder verstaan wordt: het

omzetten van grondstoffen in producten en het verkopen daarvan;
c. de cursus mag naar het oordeel van het bestuur niet (nagenoeg) gelijk zijn aan een al bestaande

cursus;
d. het cursusmateriaal, zoals in syllabi verwerkte teksten, vraagstellingen, opgaven, handboeken en

docentenhandleidingen, dient onvoorwaardelijk aan de Stichting beschikbaar gesteld te zijn met
het recht om daarvan in de bakkerijbranche gebruik te maken; en

e. er worden slechts bijdragen toegekend indien en voor zover de cursisten werkzaam zijn in
bedrijven die de bijdragen als bedoeld in artikel 2 afdragen aan de Stichting, en wanneer zij het
diploma/certificaat van de cursus toegekend krijgen.

Artikel 15: Begroting, rekening en verantwoording

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Jaarlijks stelt het bestuur een begroting op, die (desgevraagd) voor de bij de Stichting betrokken
werkgevers en werknemers beschikbaar is, en die moet zijn ingericht en gespecificeerd overeen-
komstig het door het bestuur op basis van artikel 2 lid 2 vastgestelde reglement ‘Bestedings-
doelen’.
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3. Jaarlijks stelt het bestuur een jaarverslag op, dat een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van de Stichting en van de ontwikkeling daarvan gedurende het
boekjaar en waarin het bestuur rekenschap aflegt van het gevoerde beleid. Dit jaarverslag moet
overeenkomstig het door het bestuur op basis van artikel 2 lid 2 vastgestelde reglement
‘Bestedingsdoelen’ gespecificeerd en gecontroleerd zijn door een registeraccountant of
accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid, uit welke stukken moet
blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen zijn gedaan.

4. Het bestuur legt omtrent het gevoerde financiële beleid rekening en verantwoording af aan het
Georganiseerd Overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties in het Bakkersbedrijf door
overlegging van het jaarverslag.

5. Het jaarverslag en de daarbij behorende, in lid 3 bedoelde accountantsverklaring wordt ter inzage
van de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:
a. ten kantore van de Stichting;
b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen

plaatsen.

6. Het jaarverslag en de daarbij behorende, in lid 3 bedoelde accountantsverklaring wordt op
aanvraag aan de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen
betaling van de daaraan verbonden kosten.

7. Het jaarverslag en de verklaring omtrent de rechtmatigheid daarvan wordt aan het Centraal
kantoor van de Arbeidsinspectie toegezonden.

Artikel 16: Ministerieel vertegenwoordiger

Indien door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wens daartoe te kennen wordt
gegeven, wordt in overleg tussen het bestuur en de Minister een waarnemer toegelaten. Waarnemers
zijn gerechtigd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen. Waarnemers ontvangen alle voor
bestuursleden bestemde stukken.

Artikel 17: Statutenwijziging en ontbinding

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door het bestuur, gehoord het Georganiseerd
Overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties in het Bakkersbedrijf. Wijziging van de
statuten behoeft voorts de goedkeuring van de daartoe wettelijk bevoegde overheidsinstanties.

2. De Stichting kan worden ontbonden door hetzij de gezamenlijke werkgeversorganisaties, hetzij de
gezamenlijke werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 4 door middel van een aangetekend
schrijven aan het bestuur, waarin zij hun medewerking aan de Stichting opzeggen. Een jaar nadat
bedoelde kennisgeving is ontvangen is de Stichting van rechtswege ontbonden.

3. Het bestuur is belast met de liquidatie en geeft een bestemming aan een eventueel batig saldo van
de Stichting, welke bestemming zo dicht mogelijk moet liggen in het verlengde van het doel van
de Stichting.

Artikel 18: Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

FINANCIERINGSREGLEMENT SOCIAAL FONDS BAKKERSBEDRIJF

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Fonds: Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf;
b. werkgever: de werkgever als bedoeld in de CAO Bakkersbedrijf.

Artikel 2

De werkgever is jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan het Fonds welke door een door het bestuur
van het Fonds aan te wijzen administrateur zal worden geheven.
De werkgever wordt ten aanzien van voormelde verplichting gekweten door betaling van het
verschuldigde bedrag aan die administrateur.
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Artikel 3

De bijdrage als bedoeld in artikel 2 bestaat uit een jaarlijks vast te stellen premie, gerekend over de
voor de werkgever voor zijn onderneming geldende loonsom. Voor het loonbegrip wordt uitgegaan
van het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering
van de bepaling terzake van de fiscale bijtelling van een door de werkgever ter beschikking gestelde
auto.
De hoogte van deze premie wordt vermeld in artikel 18.1 van de CAO Bakkersbedrijf.

BESTEDINGSDOELEN, REGLEMENT EX ARTIKEL 2 LID 2 VAN DE STATUTEN VAN DE
STICHTING SOCIAAL FONDS BAKKERSBEDRIJF

De doelstellingen van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, genoemd in artikel 2 lid 1 van de
Statuten van deze Stichting, zullen worden gerealiseerd door het bevorderen, (doen) uitvoeren en
(mede) financieren van de navolgende activiteiten:
A. Scholing, vormings- en ontwikkelingswerk:

1. Het geven van voorlichting met betrekking tot de opleidingsmogelijkheden in het bakkersbe-
drijf.

2. Het verrichten van scholingsactiviteiten en vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van
(toekomstige) werkgevers en werknemers in het kader van de vakopleiding, alsmede teneinde
een goede werking van de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf te bewerkstelligen en de
employability van werknemers in het bakkersbedrijf te verbeteren, dan wel – voor zover het
werkgevers betreft – betrekking hebbend op de arbeidsverhouding tussen werkgever en
werknemer, als geregeld in de artikelen 6.9 en 6.10 van de CAO Bakkersbedrijf.

B. Arbeidsomstandigheden:

3. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar het welzijn met betrekking tot de arbeid van
de werknemers in het bakkersbedrijf dan wel naar het tot stand brengen en uitvoeren van
maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

4. Het geven van voorlichting omtrent wettelijke regelingen en/of andere voorschriften inzake
arbeidsomstandigheden en arbobeleid.

C. Arbeidsvoorwaarden in de CAO Bakkersbedrijf:

5. Het verrichten van activiteiten om een juiste naleving en uitvoering van de CAO Bakkersbedrijf
te bewerkstelligen.

6. Het verrichten van werkzaamheden die verbonden zijn aan deelneming in de Adviescommissie
Arbeidsvoorwaarden Bakkersbedrijf, het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en de Klachten-
commissie Seksuele Intimidatie Bakkersbedrijf, als geregeld in respectievelijk de artikelen 17.1
e.v., 18.1 en 13.9 e.v. van de CAO Bakkersbedrijf.

7. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het
CAO-overleg gemaakte afspraken.

8. Het geven van algemeen toegankelijke informatie en voorlichting over de arbeidsvoorwaarden
zoals vastgelegd in de CAO Bakkersbedrijf.

D. Arbeidsmarkt:

9. Het geven van algemeen toegankelijke informatie en voorlichting over reorganisaties en
sociale plannen.

10. Het verrichten van werkzaamheden om een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt
en een beter functioneren van de arbeidsmarkt in het algemeen te bewerkstelligen, als
geregeld in artikel 15.1 van de CAO Bakkersbedrijf.

11. Publicitaire activiteiten over het bakkersbedrijf om een positief imago daarvan te handhaven of
te verbeteren, als geregeld in artikel 15.1 van de CAO Bakkersbedrijf.

12. Het doen uitvoeren van activiteiten teneinde een goede kinderopvangregeling in het bakkers-
bedrijf te bewerkstelligen en uit te voeren.

E. Arbeidsverhoudingen:

13. Het geven van voorlichting en advies over een juiste uitvoering van de Wet op de Onderne-
mingsraden, voor zover relevant.

F. Bestuur en beheer:

14. Het verrichten van werkzaamheden die verbonden zijn aan het bestuur en het beheer van het
Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Dictum II
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 mei 2013.

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.
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Dictum IV
Het besluit van 29 april 2008 (Stcrt. 2008, nr. 85) tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen
van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Bakkersbedrijf wordt ingetrokken.

Dictum V
Op grond van een daartoe strekkend verzoek van CAO-partijen is dit besluit niet van toepassing op
Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V.

Dictum VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2013 en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2009

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