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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 7 OKTOBER 2003 TOT WIJZIGING

VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET BOEKEN- EN
TIJDSCHRIFTUITGEVERIJBEDRIJF

AI Nr. 10002

Bijvoegsel Stcrt d.d. 9-10-2003, nr. 195

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het Nederlands Uitgeversverbond namens par-
tijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende
tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze
collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Groep Algemene Uitgevers, Groep Educatieve
Uitgeverijen, Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap en de Groep
Publiekstijdschriften;
Partij(en) te anderer zijde: FNV KIEM, Dienstenbond CNV en De Unie.

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:

Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor het Boeken- en Tijdschrift-
uitgeverijbedrijf1) wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt
gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 11 komt te luiden:

1) Stcrt. 2003, nr. 171.
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Artikel 11

Plaatsing in een lager ingedeelde functie

1. Wegens functionele ongeschiktheid of met instemming
Werknemers, die wegens functionele ongeschiktheid of met hun
instemming op voorstel van de werkgever worden geplaatst in een
lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende lagere sala-
risschaal ingedeeld met ingang van de betalingsperiode volgende op
die waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied.
Het verschil tussen het oorspronkelijke salaris en het nieuwe salaris
zal worden omgezet in een tijdelijke persoonlijke toeslag.

2. Tijdelijke persoonlijke toeslag
De tijdelijke persoonlijke toeslag, zoals omschreven in lid 1 van dit
artikel, wordt meegeteld bij de bepaling van de pensioengrondslag,
de vakantietoeslag, de VUT-premiegrondslag en de gratificatie of
dergelijke.
Bij herplaatsing in de oorspronkelijke functie vervalt de persoonlijke
toeslag en wordt aan de werknemer wederom het oorspronkelijke
schaalsalaris toegekend. De persoonlijke toeslag wordt afgebouwd in
een periode van ten hoogste vijf jaren, doch met tenminste 2% van
het oorspronkelijke schaalsalaris per jaar. Na het bereiken van de
55-jarige leeftijd wordt de persoonlijke toeslag of het eventuele res-
tant ervan niet meer afgebouwd.

3. Wegens herwaardering van de functie
Indien een functie als gevolg van een herwaardering wordt ingedeeld
in een lagere functieniveaugroep, geldt ten aanzien van de inschaling
in de nieuwe schaal het navolgende.
a. Inschaling binnen de eigen onderneming

Werknemers die als gevolg van de tenuitvoerlegging van beslui-
ten zoals bedoeld in dit artikel, in een lager ingedeelde functie
binnen de eigen onderneming worden geplaatst, worden met
ingang van de eerstvolgende betalingsperiode in de met de lager
ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld.
– De werknemer wordt ingeschaald in de nieuw voor hem gel-

dende salarisschaal, voor zover mogelijk met behoud van het
oorspronkelijke salaris.

– Indien het oorspronkelijk salaris hoger is dan het maximum
van de nieuwe schaal, wordt het meerdere omgezet in een tij-
delijke persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag wordt
afgebouwd in een periode van 10 jaar in gelijke delen. De tij-
delijke persoonlijke toeslag, zoals hierboven bedoeld, wordt
meegeteld bij de bepaling van de (pre)pensioengrondslag, de
vakantietoeslag, de VUT-premiegrondslag, premie Arbeids-
ongeschiktheidsvoorziening en de gratificatie of dergelijke.
Indien de werknemer later geplaatst wordt in een functie op
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het niveau dat hij voordien uitoefende, vervalt de persoon-
lijke toeslag.

– Indien de werknemer later geplaatst wordt in een functie op
het niveau gelegen tussen het niveau van de functie die hij
oorspronkelijk uitoefende en het niveau van de functie waarin
hij werd geplaatst, wordt de tijdelijke persoonlijke toeslag
herzien.

b. Inschaling buiten de eigen onderneming
Indien de herplaatsing wordt gerealiseerd buiten de eigen onder-
neming, maar binnen een tot hetzelfde concern behorend
uitgeverijbedrijf, wordt bovengenoemde tijdelijke persoonlijke
toeslag door de ex-werkgever afgekocht door een bedrag ineens
uit te keren (contante waarde van 4% rente cumulatief). Deze
afkoop vindt niet plaats indien de nieuwe werkgever bereid is de
tijdelijke persoonlijke toeslag af te bouwen in 10 jaar in gelijke
delen.

c. Na het bereiken van de 55-jarige leeftijd wordt de persoonlijke
toeslag of het eventuele restant ervan niet (verder) afgebouwd.

d. Het bepaalde in artikel 3 lid 5 van deze CAO is niet van toepas-
sing.
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen
terugwerkende kracht.

Dictum III
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 7 oktober 2003

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens de Minister:

de wnd. Directeur uitvoerings-
taken, Juridische Zaken en

Beleidsinformatie van de Arbeids-
inspectie,

Mr. M.H.M. van der Goes
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