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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
18 januari 2012 tot wijziging van het besluit tot algemeen 
verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst Grafimedia 

UAW Nr. 11272 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van de Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche ROGB, namens partijen bij 
bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van 
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst; 

Partij(en) ter ener zijde: de verenigign het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen en de Vereniging 
Zeefdruk en Sign Ondernemingen; 

Partij(en) ter andere zijde: FNV Kiem, CNV Dienstenbond h.o.d.n. CNV media en De Unie. 

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 
Grafimedia
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 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd: 

A 

Aan artikel 1 van het Reglement Garantiefonds wordt onderdeel g toegevoegd dat komt te luiden: 

‘Artikel 1 Begripsbepalingen 

g. ROGB: Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche;’ 

Artikel 2 van het Reglement Garantiefonds komt te luiden: 

‘Artikel 2 Doel 

Het Garantiefonds strekt ertoe om betalingen te verstrekken aan werknemers die werkloos zijn geworden als 
gevolg van reorganisatie of faillissement teneinde de gevolgen van werkloosheid in materiële zin te 
verzachten. 
Tevens strekt het Garantiefonds ertoe om betalingen te verstrekken aan organisaties die belast zijn met Van 
Werk Naar Werk projecten, teneinde deze organisaties in staat te stellen om werknemers, van wie 
onmiddellijk of op langere termijn te verwachten is dat hun arbeidsplaats komt te vervallen als gevolg van 
reorganisatie, bedrijfseconomische redenen, liquidatie (faillissement daaronder begrepen) overdracht van 
zeggenschap of verhuizing, via een intakegesprek, een arbeidsmarktanalyse en begeleiding te bemiddelen 
naar ander werk. 
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Onder liquidatie wordt mede verstaan de liquidatie van een afdeling van een onderneming. Onder 
reorganisatie wordt hier verstaan iedere wijziging in de organisatie
onderneming. 
Onder de doelstelling wordt mede verstaan het beperken van de uitkeringsschade voor het fonds door 
financiering van begeleidingstrajecten voor 
aangewezen activiteiten met het oog op het bevorderen van werkhervatting.’

Artikel 3 van het Reglement Garantiefonds komt te luiden:

‘Artikel 3 Verstrekkingen

1. Nadat de administratie van het fonds d
akkoord heeft bevonden, worden uit het Garantiefonds onder verantwoordelijkheid van het bestuur:
a. aan werknemers de in artikel 12, lid 1 bedoelde betalingen verstrekt;
b. aan werkgevers de in

door de ROGB dan wel een nader door de ROGB aan te geven instantie afgegeven 
betalingsopdracht;

2. Na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van de ROGB worden betalingen ve
van de verstrekte gegevens, uit het Garantiefonds onder verantwoordelijkheid van het bestuur aan door 
de ROGB aangegeven organisaties voor de in artikel 2 omschreven doelen.’

Artikel 4, onderdeel a van het Reglement Garantiefonds komt 

‘Artikel 4 Middelen 

a. de werkgeverspremies (vanaf 1 januari 2011: 0,48% van het brutoloon van de werknemer, tot het 
maximum premieloon als bedoeld in de Wet Financiering Sociale Verzekeringen) en een storting uit de 
Algemene Reserve van het Alg
deel van door werkgevers afgedragen premie);’

Artikel 12 de leden 3 tot en met 6 van het Reglement Garantiefonds komen te luiden:

‘Artikel 12 Betalingen 

3. Uit het Garantiefonds worden d
van de jaarlijks in te dienen begroting en na ontvangst van een door de ROGB ingediend verzoek 
betalingen verstrekt.
De ingediende begroting dient gespecificeerd te zijn overeenkomsti
van het Garantiefonds.
Achteraf wordt jaarlijks door de desbetreffende organisatie middels een accountantsverklaring 
verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen gelden binnen het in artikel 2 genoemde 
doel. 

4. Het verslag, als bedoeld in artikel 19 van de Statuten, moet overeenkomstig de in artikelen 2 en 3 van dit 
reglement genoemde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten zijn gespecificeerd en gecontroleerd 
door een door het bestuur aangewezen extern
uitgaven overeenkomstig de bestedingsdoelen zijn gedaan.

5. Het verslag en de accountantsverklaringen worden ter inzage van de bij het fonds betrokken werkgevers 
en werknemers neergelegd:
a. ten kantore van de administrateur;
b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.

6. Het verslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag toegezonden aan de bij het fonds 
betrokken werkgevers en werknemers,

Artikel 18 van het Reglement Garantiefonds komt te luiden:

‘Artikel 18 Reglementswijziging

Wijziging van het reglement geschiedt door het bestuur in overleg met en/of op verzoek van de ROGB.’

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.
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Onder liquidatie wordt mede verstaan de liquidatie van een afdeling van een onderneming. Onder 
tie wordt hier verstaan iedere wijziging in de organisatie- en/of productiestructuur van een 

Onder de doelstelling wordt mede verstaan het beperken van de uitkeringsschade voor het fonds door 
financiering van begeleidingstrajecten voor werkloze werknemers alsmede andere door de ROGB daartoe 
aangewezen activiteiten met het oog op het bevorderen van werkhervatting.’ 

Artikel 3 van het Reglement Garantiefonds komt te luiden: 

‘Artikel 3 Verstrekkingen 

Nadat de administratie van het fonds de door de werkgever verstrekte gegevens heeft getoetst en deze 
akkoord heeft bevonden, worden uit het Garantiefonds onder verantwoordelijkheid van het bestuur:

aan werknemers de in artikel 12, lid 1 bedoelde betalingen verstrekt;
aan werkgevers de in artikel 12, lid 2 bedoelde betalingen verstrekt na ontvangst van een daartoe 
door de ROGB dan wel een nader door de ROGB aan te geven instantie afgegeven 
betalingsopdracht; 

Na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van de ROGB worden betalingen ve
van de verstrekte gegevens, uit het Garantiefonds onder verantwoordelijkheid van het bestuur aan door 
de ROGB aangegeven organisaties voor de in artikel 2 omschreven doelen.’

Artikel 4, onderdeel a van het Reglement Garantiefonds komt te luiden: 

de werkgeverspremies (vanaf 1 januari 2011: 0,48% van het brutoloon van de werknemer, tot het 
maximum premieloon als bedoeld in de Wet Financiering Sociale Verzekeringen) en een storting uit de 
Algemene Reserve van het Algemeen Sociaal Fonds (vanaf 1 januari 2011 ter hoogte van het 0,1/0,48 
deel van door werkgevers afgedragen premie);’ 

Artikel 12 de leden 3 tot en met 6 van het Reglement Garantiefonds komen te luiden:

 

Uit het Garantiefonds worden door het bestuur aan de in artikel 3 lid 2 vermelde organisaties op basis 
van de jaarlijks in te dienen begroting en na ontvangst van een door de ROGB ingediend verzoek 
betalingen verstrekt. 
De ingediende begroting dient gespecificeerd te zijn overeenkomstig de in artikel 2 opgenomen doelen 
van het Garantiefonds. 
Achteraf wordt jaarlijks door de desbetreffende organisatie middels een accountantsverklaring 
verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen gelden binnen het in artikel 2 genoemde 

Het verslag, als bedoeld in artikel 19 van de Statuten, moet overeenkomstig de in artikelen 2 en 3 van dit 
reglement genoemde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten zijn gespecificeerd en gecontroleerd 
door een door het bestuur aangewezen externe registeraccountant, uit welke stukken moet blijken dat de 
uitgaven overeenkomstig de bestedingsdoelen zijn gedaan. 

Het verslag en de accountantsverklaringen worden ter inzage van de bij het fonds betrokken werkgevers 
en werknemers neergelegd: 

antore van de administrateur; 
op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.

Het verslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag toegezonden aan de bij het fonds 
betrokken werkgevers en werknemers, tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.’

Artikel 18 van het Reglement Garantiefonds komt te luiden: 

‘Artikel 18 Reglementswijziging 

Wijziging van het reglement geschiedt door het bestuur in overleg met en/of op verzoek van de ROGB.’

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. 

20 januari 2012 

Onder liquidatie wordt mede verstaan de liquidatie van een afdeling van een onderneming. Onder 
en/of productiestructuur van een 

Onder de doelstelling wordt mede verstaan het beperken van de uitkeringsschade voor het fonds door 
werkloze werknemers alsmede andere door de ROGB daartoe 

e door de werkgever verstrekte gegevens heeft getoetst en deze 
akkoord heeft bevonden, worden uit het Garantiefonds onder verantwoordelijkheid van het bestuur: 

aan werknemers de in artikel 12, lid 1 bedoelde betalingen verstrekt; 
artikel 12, lid 2 bedoelde betalingen verstrekt na ontvangst van een daartoe 

door de ROGB dan wel een nader door de ROGB aan te geven instantie afgegeven 

Na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van de ROGB worden betalingen verstrekt, na controle 
van de verstrekte gegevens, uit het Garantiefonds onder verantwoordelijkheid van het bestuur aan door 
de ROGB aangegeven organisaties voor de in artikel 2 omschreven doelen.’ 

de werkgeverspremies (vanaf 1 januari 2011: 0,48% van het brutoloon van de werknemer, tot het 
maximum premieloon als bedoeld in de Wet Financiering Sociale Verzekeringen) en een storting uit de 

emeen Sociaal Fonds (vanaf 1 januari 2011 ter hoogte van het 0,1/0,48 

Artikel 12 de leden 3 tot en met 6 van het Reglement Garantiefonds komen te luiden: 

oor het bestuur aan de in artikel 3 lid 2 vermelde organisaties op basis 
van de jaarlijks in te dienen begroting en na ontvangst van een door de ROGB ingediend verzoek 

g de in artikel 2 opgenomen doelen 

Achteraf wordt jaarlijks door de desbetreffende organisatie middels een accountantsverklaring 
verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen gelden binnen het in artikel 2 genoemde 

Het verslag, als bedoeld in artikel 19 van de Statuten, moet overeenkomstig de in artikelen 2 en 3 van dit 
reglement genoemde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten zijn gespecificeerd en gecontroleerd 

e registeraccountant, uit welke stukken moet blijken dat de 

Het verslag en de accountantsverklaringen worden ter inzage van de bij het fonds betrokken werkgevers 

op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen. 

Het verslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag toegezonden aan de bij het fonds 
tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.’ 

Wijziging van het reglement geschiedt door het bestuur in overleg met en/of op verzoek van de ROGB.’ 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
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’s-Gravenhage, 18 januari 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze, 
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes 
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Gravenhage, 18 januari 2012 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 

20 januari 2012 


