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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

VAN 16 MAART 2009 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN

VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET CARROSSERIEBEDRIJF

UAW Nr. 10898
Bijvoegsel Stcrt d.d. 19-3-2009, nr. 54

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek namens partijen bij bovengenoemde
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) te ener zijde: de Nederlandse Vereniging van ondernemers in het Carrosseriebedrijf
(FOCWA);

Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie.

Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke dispensatieverzoeken ingediend door:
– LBV mede namens Van Tilburg Holding B.V.;
– Belangenvereniging Carwash, Truckwash en Poetsbedrijven (CTP) mede namens de LBV.

Deze verzoeken zijn afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene
wet bestuursrecht.

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

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst voor het Carrosseriebedrijf1 wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

De kop van artikel 15 komt te luiden:

‘Dienstbetrekking met werknemers van 65 jaar of ouder of een werknemer die een pensioenuitkering

van het Pensioenfonds metaal en techniek ontvangt’

Artikel 15 lid 1 komt te luiden:

‘Artikel 15

1. Met een werknemer van 65 jaar of ouder of met een werknemer die een pensioenuitkering

1 Stcrt. 2008, nr. 204.
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ontvangt van het Pensioenfonds Metaal en Techniek kan een arbeidsovereenkomst worden
aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.’

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, 16 maart 2009

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