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1. Naamswijziging Cordares in APG
Met ingang van 1 september 2013 is de naam Cordares gewijzigd in APG.
Deze wijziging is op verschillende plaatsen in de cao doorgevoerd:
- Cao artikel 1 lid 6;
- O&O-fonds: statuten artikel 2 sub h en 10 lid 1; financieringsreglement
artikel 1 lid 6;
- Scholingsfonds: statuten artikel 2 sub h en 9 lid 1; reglement artikel 1 lid 6;
- Aanvullingsfonds: statuten artikel 2 lid 11 en 10 lid 1; reglement
Aanvullingen en uitkeringen artikel 2 lid 5 en lid 6, artikel 3 lid 4 en lid 5,
artikel 4 lid 3 en artikel 5 lid 3; reglement Re-integratie artikel 3 lid 2.
2. Schijnzelfstandigheid
DB CAO heeft besloten tot een aantal maatregelen voor een (meer) effectieve
aanpak van schijnzelfstandigheid en schijnconstructies. Deze besluiten hebben
een aantal cao-wijzigingen tot gevolg.
- artikel 1 lid 11 sub a onder i en onder ii;
- artikel 1 lid 14 sub b (nieuw, b t/m f vernummerd);
- artikel 5 met bijbehorende bijlage 6.
3. Uitsluiting DGA’s
Door de invoering van de Wet Flex BV wijzigt de definitie van DGA in de
Pensioenwet. Door deze wijziging komen DGA’s zonder stemrecht in een
vergelijkbare positie terecht als normale werknemers. Omdat de cao direct
doorverwijst naar de Pensioenwet voor wat betreft de definitie van DGA’s, leidt
aanpassing van de Pensioenwet op dit punt tot een onbedoelde en
ongewenste verruiming van de werkingssfeer.
Om die reden wordt de cao zodanig gewijzigd dat de werkingssfeer niet wordt
uitgebreid en de reeds uitgesloten DGA’s ook uitgesloten blijven. Het betreft
geen inhoudelijke wijziging van de werkingssfeer, maar een technische
wijziging om een onbedoeld en ongewenst effect van de wetswijziging te
voorkomen. (Artikel 1 lid 14 sub a)
4. Verklaring goed gedrag bestuurders
De statuten van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de
Bouwnijverheid (artikel 6 lid 2), Scholingsfonds (artikel 5 lid 2) en de Stichting
Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid (artikel 6 lid 2) zijn conform
genomen bestuursbesluiten aangepast. Van nieuw te benoemen bestuursleden
dient door de benoemende organisatie voortaan een verklaring van goed
gedrag overgelegd te worden aan het bestuur.
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5. Premiewijziging Aanvullingsfonds per 1 januari 2014
Per 1 januari 2014 wijzigt de premie van de Stichting Aanvullingsfonds voor
de Bouwnijverheid:
- 1,630% van het door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde vast
overeengekomen loon (bouwplaatswerknemers), waarvan 0,310%-punt voor
rekening komt van de werknemer;
- 0,570% van het door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde bruto
salaris (uta-werknemers), waarvan 0,285%-punt voor rekening komt van de
werknemer.
6. Aanpassing bezwaarprocedure (bijlage 1 Reglement
Werkingssfeer)
Om de doorlooptijden van bezwaarprocedures bij werkingssfeeronderzoeken
in te korten, zijn concrete termijnen vastgesteld en opgenomen in het
Reglement Werkingssfeer (artikel 7).
7. Verbetering handhaving (bijlage 2 Reglement Naleving)
Om de onjuiste suggestie weg te nemen dat een nalevingonderzoek alleen
kan geschieden op basis van een melding en de vrees bij melders weg te
nemen dat hun gegevens bekend kunnen worden bij de gecontroleerde
werkgever, zijn lid 1 en lid 8 toegevoegd aan artikel 3 in het reglement
Naleving.
Om te bewerkstelligen dat de schadevergoedingsactie ex artikel 7 reeds direct
in de vorm van een minimale forfaitaire schadevergoeding kan worden
ingesteld bij de constatering dat de cao niet wordt nageleefd, is de laatste
passage in artikel 6 lid 2 van het reglement Naleving gewijzigd.
In artikel 7 lid 3 en lid 4 van het reglement Naleving is de termijn voor caopartijen om kenbaar te maken zelfstandig een schadevergoedingsactie in te
willen stellen, verruimd van veertien dagen naar drie weken.
8. Aanbeveling STAR Dispensatie (bijlage 4 Reglement Dispensatie)
Bij brief van 12 juli 2012 heeft de STAR een aanbeveling over het opnemen
van dispensatiebepalingen in bedrijfstak-cao’s aan decentrale werkgevers- en
werknemersorganisaties gestuurd. DB CAO heeft naar aanleiding daarvan de
bestaande dispensatieregeling in de cao (reglement Dispensatie) op de
volgende onderdelen aangepast:
a. vermelden van concrete termijnen (artikel 5 lid 4, 7 en 8 lid 1);
b. uitspraak tevens gemotiveerd (artikel 8 lid 1);
c. Opnemen klachtenprocedure (artikel 9 nieuw, 9 t/m 11 vernummd).
Harderwijk, 24 oktober 2013
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