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Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 mei 

2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven 

UAW Nr. 11856

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf namens de 
partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindend-
verklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: BOVAG en BETA;

Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen, LBV en De Unie.

Besluit:

Dictum  I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt 
gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 6 komt te luiden: 

‘Artikel 6 Werkingssfeer 

1. Deze cao is van toepassing op werkgevers en werknemers in de Tankstationbranche en de 
Wasbranche.

2. Onder de Tankstationbranche wordt verstaan het op een motorbrandstoffenverkooppunt in 
hoofdzaak aan het publiek verkopen van motorbrandstoffen en/of het voeren van een tankshop 
waarin levensmiddelen, smeermiddelen, verbruiksartikelen, autogebonden artikelen et cetera 
worden verkocht en/of gecombineerd met het wassen van motorvoertuigen en/of verhuur van 
aanhangwagens en/of andere activiteiten.

3. Onder de Wasbranche wordt verstaan het in hoofdzaak wassen in de ruimste zin des woords van 
vervoersmiddelen, transportmiddelen en overige mobiele objecten.

4. Onder ‘hoofdzaak’ wordt verstaan dat het aantal arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers 
die de activiteiten verrichten als omschreven onder lid 2 en/of lid 3 groter is dan het aantal 
arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die andere activiteiten verrichten dan hiervoor 
genoemd.
Deze cao is niet van toepassing op de werkgever die voldoet aan de volgende cumulatieve 
vereisten:
a. de bedrijfsactiviteiten van de werkgever bestaan uitsluitend uit het ter beschikking stellen van 
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arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek én
b. het aantal overeengekomen arbeidsuren van de bij deze werkgever in dienst zijnde werkne-

mers die betrokken zijn bij de werkzaamheden zoals uitgeoefend in de in artikel 5 genoemde 
branches bedraagt minder dan 75% van het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de 
in dienst zijnde werknemers, dat wil zeggen dat tenminste 25% van het aantal arbeidsuren van 
de in dienst zijnde werknemers betrekking heeft op werkzaamheden uitgeoefend in enige 
andere branche dan in artikel 6 genoemd én

c. de werkgever zendt voor tenminste 15% van het totale premieplichtige loon op jaarbasis uit op 
basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 
Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk nader gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van 
de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van 
Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter 
uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv), gepubliceerd in de 
Staatscourant nummer 242 van 13 december 2005. De werkgever heeft aan dit criterium 
voldaan indien en voor zover dit door de uitvoeringsinstelling als zodanig is vastgesteld, én

d. de werkgever is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door algemeen verbin-
dend verklaring gebonden is aan de cao van een der branches zoals genoemd in artikel 6 én

e. de werkgever is geen paritair afgesproken arbeidspool.
Voor de toepassing van de onderdelen a. en b. blijven buiten beschouwing de werknemers, c.q. 
het aantal arbeidsuren van werknemers, wier functie geheel ten dienste staat aan de bedrijfsactivi-
teit ‘ter beschikking stellen’, zoals administratie en bemiddeling.’

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, 4 mei 2017

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