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ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR TANDTECHNICI EN ANDER
PERSONEEL IN DE TANDTECHNIEK INZAKE SOCIAAL FONDS

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoek van Detam Pensioen Services namens de Vereni-
ging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici in Nederland en het Ne-
derlands Tandtechnisch Genootschap als partijen te ener zijde mede
namens de FNV Dienstenbond, de CNV Industrie- en Voedingsbond en
de Unie, vakbond voor industrie en Dienstverlening als partijen te ande-
rer zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Tandtechnici en
ander personeel in de Tandtechniek inzake Sociaal Fonds, strekkende tot
algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze col-
lectieve arbeidsovereenkomst;

Overwegende,

dat de wijziging van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst op 1
januari 1998 in werking zal treden;

dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Nederlandse Staatscourant;

dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bezwaren zijn
ingebracht;

dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame perso-
nen;
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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 :

I. Trekt in zijn besluit van 5 december 1996 (Stcrt 1996, nr. 239), voor
zover daarin werd overgegaan tot het algemeen verbindendverklaren van
artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Tandtechici en
ander personeel in de Tandtechniek inzake Sociaal Fonds, zulks met
inachtneming van hetgeen onder III en IV is bepaald;

II. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2001 artikel
7 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Tandtechnici en ander
personeel in de Tandtechniek inzake Sociaal Fonds, zoals dit door par-
tijen is gewijzigd en zulks met inachtneming van hetgeen onder III, IV
en V is bepaald:

Artikel 7 wordt gelezen als volgt:

,,Artikel 7

Bijdragen

De werkgever is verplicht jaarlijks aan de Stichting af te dragen een door
de Stichting te bepalen percentage van het premieplichtig loon per jaar
van alle werknemers in de onderneming. Deze bijdrage is voor het jaar
1998 vastgesteld op 1,0%’’.
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III. Indien en voor zover de onder II opgenomen bepalingen strijdig zijn
met (mede) ter zake van de vaststelling van lonen en/of andere arbeids-
voorwaarden bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, pre-
valeren deze regelen.

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Nederlandse Staatscourant.

’s-Gravenhage, 29 december 1997

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens de Minister:

De Directeur van het
Centraal kantoor

van de Arbeidsinspectie,

C. J. Meerhof.
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