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Mortel- en Morteltransportondernemingen 2012
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juli
2012 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Mortel- en
Morteltransportondernemingen
UAW Nr. 11329
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland
mede namens de overige partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende
tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) ter ener zijde: de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland;
Partij(en) ter andere zijde: FNV Bouw en CNV Vakmensen.
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 Mortel- en Morteltransportondernemingen1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt
gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 25 lid 1 sub a van de cao Mortel- en Morteltransportondernemingen komt te luiden:
‘1. a. De werkgever beoordeelt wanneer en hoe lang ten gevolge van vorst of de aanwezigheid van
een sneeuwdek niet kan worden gewerkt, in welk geval, na overleg met de betrokken werknemers, zal worden nagegaan door wie wel en door wie niet gewerkt zal worden.
In geval van verhindering wordt artikel 7:628, eerste tot en met vierde lid, van het Burgerlijk
Wetboek nadrukkelijk uitgesloten. Indien de werknemer recht heeft op een uitkering krachtens
de Werkloosheidswet (WW), dan zal de werkgever aan de betrokken werknemer een aanvulling
betalen op de WW-uitkering tot 100% van een evenredig deel van het garantieloon van de
betrokken werknemer, verhoogd met de gemiddelde oververdiensten volgens artikel 21 en 32.’
Aan artikel 25 van de cao Mortel- en Morteltransportondernemingen wordt lid 1 sub c toegevoegd dat
komt te luiden:
‘1. c. Indien er geen recht op WW-uitkering bestaat of als er aanleiding is de WW-uitkering te korten
of anderzijds te minderen, tenzij dat het gevolg is van handelen van werknemer, keert de
werkgever het garantieloon van betrokken werknemer uit, verhoogd met de gemiddelde
oververdiensten volgens artikel 21 en 32.’
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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.

’s-Gravenhage, 16 juli 2012
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes.
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