Hoofdstuk 9 Specifieke afspraken Zeefdruk- en Signbedrijf
9.1 Afspraken zeefdruk- en signbedrijf
De Vereniging Zeefdruk en Sign Ondernemingen (ZSO) is voor bedrijven die vallen onder de
werkingssfeer van het zeefdruk- en signbedrijf (zie de artikel 1.5.8 en 1.5.9 van deze cao) navolgende
afspraken overeengekomen met werknemersorganisaties.
9.2 Zeefdruk- en Signbedrijven en Rekening opleiding en arbeidsmarkt
De afspraken in de cao m.b.t. de uitvoering en premieheffing van het werkgelegenheids-,
arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid (artikel 11.5) worden voor zeefdruk- en signbedrijven als volgt
uitgevoerd. Bij zeefdruk- en signbedrijven wordt maximaal 0,26% op jaarbasis van het loon, volgens
artikel 11.4 van deze cao, geheven. Deze premieopbrengst wordt gestort op de ASF-rekening
Opleidingen en Arbeidsmarkt. In afwijking van artikel 11.5 heeft de ROGB dan wel de Stichting A&O
Fonds Grafimediabranche geen beslissingsbevoegdheid over de besteding van deze
premieopbrengst. Het ASF zal het deel van de opbrengst van zeefdruk- en signbedrijven, na aftrek
van administratiekosten, storten op een aparte rekening van de vereniging ZSO, die zelfstandig kan
beslissen over de besteding van de middelen in het kader van de doelstellingen ten aanzien van het
werkgelegenheids-, arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid van de branche.
De premie zal in 2016 en 2017 niet worden geheven. Uit de algemene reserve van het ASF zal in 2016
en 2017 een dotatie aan de Rekening opleiding en arbeidsmarkt van ZSO plaatsvinden ter grootte
van het bedrag dat anders op de daarvoor bestemde rekening van Vereniging ZSO na aftrek van
administratiekosten zou zijn gestort.
9.3 Commercieel buitendienstmedewerker signbedrijf
In afwijking van artikel 1.3 sub a van de cao valt de vertegenwoordiger c.q. commercieel buitendienst
medewerker die werkzaam is in het signbedrijf wel onder de werkingssfeer van deze cao.
9.4 Afwijkende afspraken klokurenmatrix voor montagemedewerkers buitendienst signbedrijf
Voor montagemedewerkers in de buitendienst werkzaam in het signbedrijf geldt de reistijd heen en
terug naar de externe locatie als normale arbeidstijd. Op deze reistijd is de klokurenmatrix van artikel
3.4 van deze cao niet van toepassing.
9.5 Afwijkende afspraken meeruren
Meerwerk zal zoveel mogelijk worden voorkomen maar kan, gezien bepaalde omstandigheden van
het werk, wel van de werknemer worden verlangd.
Voor medewerkers in zeefdruk- & signbedrijven gelden daarbij de volgende afwijkende bepalingen
inzake toeslagen:
a. indien sprake is van meeruren op maandag t/m zaterdag:
- bij meeruren tussen 06.00 uur en 24.00 uur wordt geen toeslag verleend
- bij meeruren tussen 00.00 uur en 06.00 uur wordt een toeslag van 25% verleend
b. indien sprake is van meeruren op zondag en/of een officieel erkende feestdag wordt een toeslag
verleend van 50%.
9.6 Van Werk naar Werk-regeling niet van toepassing op signbedrijf
De afspraken met betrekking tot de Van Werk Naar Werk-regeling (hoofdstuk 7 van deze cao) en de
daaruit voortvloeiende heffing voor de financiering van de activiteiten van C3 (zie artikel 11.5 van
deze cao) zijn niet van toepassing op het signbedrijf.

