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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 13 AUGUSTUS 2007 TOT WIJZIGING

VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN
VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET

SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF

UAW Nr. 10680

Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-08-2007, nr. 156

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoon-
maak- en Glazenwassersbranche namens partijen bij bovengenoemde
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindend-
verklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsover-
eenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Be-
drijfsdiensten (OSB);
Partij(en) te anderer zijde: CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-
overeenkomsten;

Besluit:

Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schoonmaak- en Glazen-
wassersbedrijf1) wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt
gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

1) Stcrt. 2006, nr. 149; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 januari 2007 (Stcrt. 2007,

nr. 10).

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2007 CAO106802007
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Artikel 55A komt te luiden:

,,Artikel 55A

Vakbondscontributie

De werknemer kan bij de werkgever een verzoek, zoals nader bepaald
in het Reglement Aanvulling arbeidsovereenkomst in verband met ver-
goeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie,
indienen tot verlaging van het bruto loon in de maand december van
2007 ter hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde
kosten voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De werk-
gever zal dit verzoek inwilligen, in ruil voor een kostenvergoeding gelijk
aan de betaalde lidmaatschapskosten.’’

Bijlage XXI komt te luiden:

,,BIJLAGE XXI

REGLEMENTAANVULLINGARBEIDSOVEREENKOMST IN VER-
BAND MET VERGOEDING VAN DE LIDMAATSCHAPSKOSTEN
VAN EEN WERKNEMERSORGANISATIE

Artikel 1

De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging
van het bruto loon in de maand december van 2007 ter hoogte van de
door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het lid-
maatschap van een werknemersorganisatie. De werkgever zal dit ver-
zoek inwilligen in ruil voor een onkostenvergoeding gelijk aan de
betaalde lidmaatschapskosten, zoals nader bepaalt in dit reglement.

Artikel 2

1. De werknemer dient schriftelijk kenbaar te maken dat hij van de in
artikel 1 bedoelde ruilmogelijkheid gebruik wil maken. Daartoe dient
hij uiterlijk 15 november van het betreffende kalenderjaar het formu-
lier ,,Aanvulling arbeidsovereenkomst’’ volledig in te vullen en te
ondertekenen en aan de werkgever te overleggen.

2. De werknemer dient via het in lid 1 bedoelde formulier schriftelijk
opgave te doen van de werkelijke kosten van het lidmaatschap in het
betreffende kalenderjaar. Tevens dient hij bij het in lid 1 bedoelde
formulier de originele verklaring van de werknemersorganisatie bij
te voegen. Overschrijding van de in lid 1 genoemde datum leidt tot
uitsluiting van deelname.
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3. De in artikel 1 bedoelde kostenvergoeding wordt vastgesteld op basis
van de door de werknemer op het declaratieformulier vermelde gege-
vens en op basis van de toepasselijke fiscale en premierechtelijke
wet- en regelgeving in combinatie met de originele verklaring van
de werknemersorganisatie.

4. Indien door de werknemer is voldaan aan de in lid 1 en lid 2 gestelde
voorwaarden wordt de in artikel 1 bedoelde kostenvergoeding door
de werkgever aan de werknemer betaald tezamen met de salaris-
betaling in de maand december van het betreffende kalenderjaar of
de laatste vierwekenbetaling van dat kalenderjaar.

Artikel 3

Bij beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden hiertoe, ein-
digt het recht op vergoeding als bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

Indien bij controle door de belastingdienst of de uitvoeringsinstantie
voor de werknemersverzekeringen blijkt dat de belastingen premievrije
vergoeding ten onrechte of tot een te hoog bedrag is uitbetaald en dien-
tengevolge naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt deze nahef-
fing (inclusief eventuele rente en boete) voor rekening van de werkne-
mer indien de oorzaak van de naheffing aan de werknemer kan worden
verweten.’’
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-
tekening 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, 13 augustus 2007

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens deze,

De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

Mr. M. H. M. van der Goes.
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