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Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf
Fonds Collectieve Belangen 2015/2019
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli
2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Collectieve
Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.
UAW Nr. 11868
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van de Algemene Werkgeversvereniging AWVN namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij ter ener zijde: Kartoflex;
Partijen ter andere zijde: FNV 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 Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Nota van wijziging van besluit Nr. 11593, 27 mei 2015
Er wordt een nieuw artikel 7 ingevoegd:
‘Artikel 7 Vaste Commissie
Geschillen omtrent de uitvoering of interpretatie van de artikelen opgenomen in de cao Fonds
Collectieve Belangen voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf, of vragen over de
werkingssfeer van de hiervoor genoemde cao’s en aanvragen voor dispensaties worden voorgelegd
aan de Vaste Commissie, waarvan taak en werkwijze zijn geregeld in een door partijen bij deze cao
vastgesteld reglement, dat als bijlage is opgenomen.’
Bijlagen bij de CAO komt te luiden:
‘Bijlagen bij de CAO:
– Bijlage I Referentieraster
– Bijlage II Stimuleringsregeling scholing en ontwikkeling
– Statuten Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen
– Reglement Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen
– Reglement Vaste Commissie’
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Als bijlage bij de cao wordt bijgevoegd Bijlage IV ‘Reglement Vaste Commissie’:

‘BIJLAGE IV REGLEMENT VOOR DE VASTE COMMISSIE
voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf
Artikel 1 Algemeen
De Vaste Commissie heeft taken en bevoegdheden op het gebied van de beslechting van alle
arbeidsrechtelijke geschillen in relatie tot de bepalingen van de cao Fonds Collectieve Belangen voor
het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingsbedrijf, de werkingssfeer van deze cao en de interpretatie
van de bepalingen van deze cao.
Artikel 2 Bevoegdheid
De Vaste Commissie heeft de bevoegdheid en tot taak:
a. advies te geven in geschillen welke tussen werkgever en medewerker zijn ontstaan, omtrent de
uitvoering of interpretatie van de in de cao opgenomen artikelen.
b. Indien zulks nodig is, in de vorm van voorschriften of besluiten uitleg te geven aan de bepalingen
van de cao.
c. Het vaststellen of een onderneming of een onderdeel van een onderneming al dan niet onder de
werkingssfeer van de cao valt
d. Aan cao-partijen voorstellen te doen in alle gevallen waarin de cao niet voorziet.
f. De onderwerpen te behartigen, welke door cao-partijen aan haar worden gedelegeerd.
g. Uit haar midden een of meer subcommissies in te stellen, waaraan zij door haar te bepalen
voorwaarden een of meer taken kan overdragen.
h. Voorts alles te verrichten dat haar bij cao wordt opgedragen.
Artikel 3 Samenstelling Vaste Commissie
1. De Vaste Commissie bestaat uit vier leden en vier plaatsvervangende leden. Hiervan worden
aangewezen:
a. Twee leden en twee plaatsvervangende leden door partij ter ene zijde bij de cao.
b. Twee leden en twee plaatsvervangende leden door de vakverenigingen partij ter andere zijde
bij de cao.
2. De Vaste Commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
3. Het lidmaatschap resp. plaatsvervangend lidmaatschap van een Vaste Commissie eindigt:
a. Door intrekking van de aanwijzing door de organisatie die het betrokken lid resp. plaatsvervangend lid heeft aangewezen.
b. Door bedanken.
c. Door overlijden.
Artikel 4 Secretariaat Vaste Commissie
1. Het secretariaat van de Vaste Commissie voor het kartonnage en flexible verpakkingsbedrijf is
gevestigd te Den Haag, Laan van Nieuw Oost Indië 131-G, Postbus 85612, 2508 CH Den Haag.
2. Het secretariaat van de Vaste Commissie draagt zorg voor de schriftelijke behandeling van de
binnengekomen zaken bij de Vaste Commissie en voor haar archief, inclusief een lijst van
verleende dispensaties en een openbaar archief van de uitspraken.
Artikel 5 Vergadering Vaste Commissie
Datum en tijdstip vergaderingen
1. De Vaste Commissie vergadert ten minste eenmaal per 2 maanden, tenzij er geen punten te
behandelen zijn of de te behandelen punten uitstel gedogen.
2. De Vaste Commissie bepaalt datum en tijdstip van de vergadering. In de oproep dient een agenda
met o.a. een opgave van de te behandelen zaken te worden vermeld.
3. De secretaris stelt in elk geval een vergadering vast, binnen uiterlijk acht dagen nadat tenminste de
helft van de leden, eventueel hun plaatsvervangende leden, dit van hem vorderen. Deze leden zijn
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bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen als de secretaris niet tijdig aan de vordering heeft
voldaan. In de oproep dient een opgave van de te behandelen zaken te worden vermeld.
Artikel 6 Agenda vergaderingen, nagekomen zaken en stukken
De voorzitter en secretaris kunnen nagekomen zaken aan de agenda toevoegen. De op deze nagekomen zaken betrekking hebbende stukken dienen tenminste tweemaal 24 uur van tevoren aan de leden
te worden toegezonden. De nadien ontvangen stukken en de door partijen in het geding ter vergadering overgelegde stukken, kunnen in aanmerking worden genomen met instemming van een gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 7 Vereist quorum
1. De Vaste Commissie is alleen bevoegd tot het voeren van beraadslagingen en het nemen van
besluiten, indien tenminste de helft van de leden of hun plaatsvervangende leden ter vergadering
aanwezig is.
2. Indien de leden of hun plaatsvervangende leden, aangewezen uit de kring van ofwel de werkgeversvereniging ofwel de vakverenigingen, allen afwezig zijn, hoewel zij tijdig voor de vergadering
zijn uitgenodigd, zijn de wel aanwezige leden, mits zij voltallig zijn, bevoegd tot het voeren van
beraadslagingen en het nemen van beslissingen over de in de agenda vermelde geschillen.
Artikel 8 Verhindering voor de vergadering
Een lid, dat verhinderd is aan de uitnodiging gehoor te geven, dient de secretaris onverwijld van zijn
verhindering in kennis te stellen en draagt zelf zorg voor vervanging door een plaatsvervangend lid
van de vereniging waardoor hij zelf is aangewezen.
Artikel 10 Aanhangig maken geschillen
1. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn wanneer een van de partijen in het geding dat aanwezig
acht.
2. Geschillen worden aanhangig gemaakt, door een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij de Vaste
Commissie in te dienen om over het geschil een uitspraak te doen.
3. Geschillen moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na hun ontstaan bij de Vaste
Commissie aanhangig zijn gemaakt.
Artikel 11 Termijn voor het aanhangig maken van geschillen
1. De Vaste Commissie is, indien zij hiertoe termen aanwezig acht, bevoegd ook over niet tijdig
aanhangig gemaakte geschillen te beslissen.
2. De aanspraken en vorderingsrechten van partijen in het geding ten aanzien van de geschilpunten
zijn vervallen, indien deze het geschil niet tijdig bij de bevoegde Vaste Commissie aanhangig heeft
gemaakt en de Vaste Commissie geen termen aanwezig acht het bepaalde in lid 11.1 van dit artikel
toe te passen.
Artikel 12 Wraking
1. Een lid of een fungerend plaatsvervangend lid van de Vaste Commissie kan worden gewraakt
indien gerechtvaardigde twijfel bestaat over zijn onpartijdigheid.
2. De wrakende partij brengt de wraking, onder opgave van redenen, uiterlijk bij het begin van de
(mondelinge) behandeling van de zaak ter kennis van de Vaste Commissie. De Vaste Commissie
beslist onverwijld over de vraag of zij de wraking gegrond acht.
Artikel 13 Plaats behandeling
1. De Vaste Commissie bepaalt de plaats waar het geschil zal worden behandeld. De Vaste Commissie kan in elke plaats vergadering houden, beraadslagen en getuigen of deskundigen horen.
2. De vergaderingen van de Vaste Commissie zijn niet openbaar.
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Artikel 14 Wijze van behandelen
1. De partijen in het geding worden op voet van gelijkheid behandeld. De Vaste Commissie geeft
ieder van partijen in het geding de gelegenheid, voor haar rechten op te komen en haar stellingen
voor te dragen.
2. De Vaste Commissie neemt geen beslissing in het geschil alvorens partijen in het geding een
toelichting op hun stellingen hebben gegeven of zij althans in de gelegenheid zijn gesteld om een
dergelijke toelichting te geven.
Partijen in het geding kunnen zich ter vergadering van de Vaste Commissie doen vergezellen, doen
bijstaan en doen vertegenwoordigen door hun gemachtigde of hun raadsman. Als zodanig kunnen
optreden een medewerker van een van de contracterende werkgevers- of vakverenigingen, een
advocaat of een daartoe bij bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde.
4. De Vaste Commissie dient in voorkomende gevallen de oproep aan partijen in het geding ten
minste vier volle werkdagen van tevoren per post te bezorgen voor de vergadering waarin zij hun
mondelinge toelichting kunnen geven. In naar het oordeel van de secretaris van de Vaste
Commissie bijzondere gevallen kan volstaan worden met een kortere termijn.
5. De in het vorige lid bedoelde oproep dient schriftelijk plaats te vinden. De oproep vermeldt de
naam van de bij het geschil betrokken partijen in het geding alsmede en aanduiding van het
onderwerp van het geschil. In de gevallen waarin de secretaris dit, gelet op de spoedeisendheid
van de zaak, bepaalt, kan een schriftelijke oproep achterwege blijven.
6. Een werkgever is verplicht een medewerker, die door de Vaste Commissie als partij in het geding is
opgeroepen, voldoende vrije tijd te geven om aan de oproep gevolg te geven.
7. De Vaste Commissie is vrij in de wijze van behandeling van het geschil mits zij de bepalingen van
dit reglement in acht neemt.
Artikel 15 Getuigen en deskundigen
1. De Vaste Commissie kan een partij in het geding toestaan om getuigen of deskundigen voor te
brengen. De Vaste Commissie is ook ambtshalve bevoegd getuigen of deskundigen op te roepen.
2. De getuigen en deskundigen worden in aanwezigheid van partijen in het geding gehoord tenzij de
voorzitter oordeelt dat het belang van de waarheidsvinding zich daartegen verzet. Als een getuige
of deskundige buiten aanwezigheid van partijen in het geding is gehoord, deelt de voorzitter
partijen in het geding mede wat deze heeft verklaard en stelt partijen in het geding in de gelegenheid zich over deze verklaring uit te laten.
3. De Vaste Commissie is bevoegd om een of enkele van haar leden aan te wijzen om de getuigen of
de deskundigen te horen.
4. Een werkgever is verplicht een medewerker, die als getuige door de Vaste Commissie is opgeroepen, voldoende vrije tijd te geven om aan de oproep gevolg te geven. De werkgever is over deze
vrije tijd geen loon verschuldigd.
5. Getuigen en deskundigen, die door de Vaste Commissie voor de mondelinge behandeling van het
geschil worden opgeroepen, hebben aanspraak op vergoeding van hun reis, verblijf- en verzuimkosten, een en ander volgens een door de Vaste Commissie vastgesteld tarief. Niet opgeroepen en
hebben geen aanspraak op een vergoeding van hun reis- en verblijfkosten, behalve zulks ter
beoordeling van de Vaste Commissie, indien de billijkheid dit wel vordert.
Artikel 16 Bewijsstukken
De Vaste Commissie is in iedere stand van het geschil bevoegd, de overlegging van bewijsstukken te
vragen.
Artikel 17 Regels voor bewijslevering
De Vaste Commissie is vrij ten aanzien van de toepassing van de regelen van het bewijsrecht en de
waardering van het bewijs.
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Artikel 18 Verstek en verzuim
1. Blijft een verzoeker in het geschil in gebreke zijn verzoek naar behoren te motiveren, ondanks het
feit dat hij daartoe behoorlijk in de gelegenheid is gesteld en zonder dat hij daartoe gegronde
redenen heeft aangevoerd, kan de Vaste Commissie de in het verzoek verwoorde klachtbehandeling van het geschil, kennelijk ongegrond verklaren.
2. Blijft een verweerder in gebreke verweer te voeren ondanks het feit dat hij daartoe behoorlijk in de
gelegenheid is gesteld en zonder dat hij daartoe een gegronde reden heeft aangevoerd, kan de
Vaste Commissie het geschil ook zonder mondelinge behandeling van het geschil bij advies
afdoen.
3. Bij het advies in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt de in het verzoek verwoorde klacht
toegewezen, tenzij deze aan de Vaste Commissie onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Vaste
Commissie kan, alvorens te beslissen, van de eiser het bewijs van een of meer van zijn stellingen
verlangen.
Artikel 19 Besluitvorming
1. De Vaste Commissie zal in het geschil dat aan haar oordeel is onderworpen, zo spoedig mogelijk
een beslissing nemen. De bepaling van het tijdstip, waarop de beslissing over de inhoud van het
advies wordt genomen, is aan de Vaste Commissie voorbehouden.
2. Indien de meerderheid van de leden van de Vaste Commissie meent dat de feiten of omstandigheden in het geschil niet voldoende duidelijk zijn of meent dat er onvoldoende tijd is voor beraad,
wordt de behandeling van het geschil tot de volgende vergadering aangehouden.
Artikel 20 Geheimhouding
1. De leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie zijn verplicht geheimhouding te
betrachten omtrent de feiten en bijzonderheden, die hun ten gevolge van het lidmaatschap van de
Vaste Commissie bekend zijn ook als zij de Vaste Commissie hebben verlaten.
2. Mededelingen over hetgeen ter vergadering van de Vaste Commissie is behandeld of over de
uitgebrachte stemmen tijdens de beraadslaging worden noch mondeling noch schriftelijk
bekendgemaakt tenzij met goedkeuring van de Vaste Commissie.
Artikel 21 Maatstaf bij beslissing
1. De Vaste Commissie beslist als goede mensen naar billijkheid, met inachtneming van wetsbepalingen van dwingend recht en de voorschriften van de cao.
2. De Vaste Commissie houdt rekening met de binnen de bedrijfstak geldende gebruiken en
opvattingen.
Artikel 22 Kosten behandeling geschil
De Vaste Commissie is bevoegd de kosten van de behandeling van een geschil geheel of ten dele ten
laste van één of van beide partijen in het geding te brengen, indien en voor zover deze kosten zijn
veroorzaakt door opzet, onwilligheid of nalatigheid van de partij of partijen in het geding bij wie de
kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 23 Beperking achterstallig loon
Een uitspraak dat te weinig loon is uitbetaald, kan slechts terugwerkende kracht hebben tot ten
hoogste twee jaar, te rekenen van de dag af, dat het geschil is ontstaan, althans geacht moet worden
te zijn ontstaan.
Artikel 24 Stemming
1. De Vaste Commissie beslist bij meerderheid van stemmen.
2. De stemming vindt mondeling plaats, zowel over personen als over zaken, tenzij twee van de leden
een schriftelijke stemming wensen.
3. De gezamenlijk aanwezige leden, aangewezen uit de kring van de werkgeversorganisatie, brengen
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evenveel stemmen uit als de gezamenlijk aanwezige leden, aangewezen uit de kring van de
vakverenigingen. De stemmen van de leden die uit dezelfde kring zijn voortgekomen hebben ieder
hetzelfde gewicht.
4. Indien bij het nemen van een beslissing de stemmen staken, wordt, bij voorkeur na de behandeling van andere zaken, nogmaals een stemming gehouden. De zaak wordt geacht onbeslist te zijn
gebleven, indien de stemmen dan wederom staken.
5. Indien er een situatie is als bedoeld in artikel 7.2 dan is unanimiteit van de beslissing noodzakelijk.
Artikel 25 Schriftelijke beslissing
1. Het advies wordt door de secretaris op schrift gesteld en door de voorzitter en secretaris ondertekend.
2. Het advies bevat, naast de beslissing op het geschil, in elk geval:
a. De gronden voor de in het advies gegeven beslissing;
b. de namen en woon of vestigingsplaats van partijen in het geding;
c. De personen die ter vergadering als partij in het geding, getuige of deskundige aanwezig zijn
geweest;
d. De datum van verzending van het schriftelijke besluit aan partijen in het geding;
e. De datum van de vergadering waarin het geschil is behandeld.
3. De Vaste Commissie draagt er zorg voor dat het advies in schriftelijke vorm en ondertekend door
voorzitter en secretaris, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen nadat de beslissing
daarover tot stand is gekomen, aan partijen in het geding of, indien deze voor hen zijn opgetreden,
aan hun gemachtigden wordt toegezonden.
Artikel 26 Tenuitvoerlegging
1. Een door de Vaste Commissie gegeven advies wordt van kracht op de dag waarop dit aan partijen
in het geding is toegezonden.
2. Het door de Vaste Commissie gegeven advies moet onverwijld worden opgevolgd, nadat dit van
kracht is geworden.
3. De Vaste Commissie kan een langere termijn vaststellen, waarbinnen het advies uiterlijk dient te
zijn opgevolgd.
Artikel 27 Verbetering advies
1. Een partij in het geding kan tot dertig dagen nadat het advies aan haar is toegezonden, de Vaste
Commissie verzoeken, een kennelijke rekenfout of schrijffout in het advies te herstellen.
2. Een verzoek, bedoeld in het vorige lid, wordt in afschrift aan de wederpartij toegezonden.
3. Gaat de Vaste Commissie tot verbetering over, dan wordt deze verbetering op een apart stuk
vermeld en, na ondertekening door voorzitter en secretaris, aan partijen in het geding toegezonden. Het desbetreffende stuk wordt geacht deel uit te maken van het advies.
4. Wijst de Vaste Commissie het verzoek tot verbetering af, dan deelt zij dit schriftelijk aan partijen in
het geding mede.
5. De Vaste Commissie kan des verzocht bepalen, dat de behandeling van het in dit artikel bedoelde
verzoek, de termijn waarop het advies dient te worden opgevolgd, wordt opgeschort.
Artikel 28 Aanvullend advies
1. Heeft de Vaste Commissie in het advies nagelaten te beslissen omtrent een of meer geschilpunten
die aan haar oordeel waren onderworpen, dan kan de meest gerede partij in het geding, tot dertig
dagen na de dag waarop het advies aan haar is verzonden, de Vaste Commissie verzoeken een
aanvullend advies te geven.
2. Het verzoek wordt door de secretaris in afschrift aan de wederpartij gezonden.
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3. Het verzoek zal op dezelfde wijze worden behandeld als een nieuw aan de Vaste Commissie
onderworpen geschil.
4. Het eventueel gegeven aanvullende advies wordt geacht deel uit te maken van het eerdere in het
geschil gegeven advies.
Artikel 5 Bestuur lid 1 van de statuten Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele
Verpakkingen komt te luiden:
‘Artikel 5 Bestuur
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden, waarvan worden benoemd:
– drie leden door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en
Flexibele Verpakkingen ‘Kartoflex’ te Den Haag
– twee leden door FNV te Amsterdam
– één lid door de CNV Vakmensen.nl te Utrecht.’

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, 6 juli 2017
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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