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BIJLAGE I Fonds CAO HISWA; Artikel 2 Werkingssfeer, lid 2 
 

Tot de Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede 

waterrecreatieondersteunende activiteiten behoort iedere onderneming: 

 

a. die zich geheel of in hoofdzaak bezighoudt met het bouwen, afbouwen, aftimmeren, 

tuigen, uitrusten en vaarklaar maken van pleziervaartuigen voor recreatieve 

doeleinden, of van onderdelen daarvan of daarvoor, alles voor zover in hout en/of 

kunststof, echter met uitzondering van ondernemingen die lid zijn van de Metaalunie 

en uit dien hoofde onder de werkingssfeer van de CAO voor het 

Metaalbewerkingsbedrijf vallen; 

 

b. die zich geheel of in hoofdzaak bezighoudt met het herstellen, onderhouden en 

verbouwen van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden of van onderdelen    

daarvan of daarvoor, alles voor zover in hout en/of kunststof, echter met 

uitzondering van ondernemingen die lid zijn van de Metaalunie en uit dien hoofde 

onder de werkingssfeer van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf vallen; 

 

c.  die zich naast het in hoofdzaak verrichten van dienstverlenende activiteiten in de 

waterrecreatie bezighoudt met het herstellen, onderhouden en verbouwen van 

pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden of van onderdelen daarvan of           

daarvoor, echter met uitzondering van ondernemingen die lid zijn van de Metaalunie 

en uit dien hoofde onder de werkingssfeer van de CAO voor het          

Metaalbewerkingsbedrijf vallen, en mits deze bedrijven geen andere 

metaalbewerking en/of verwerkingshandelingen als genoemd in de algemeen 

verbindend verklaarde werkingssfeerbepaling van de CAO voor het 

Metaalbewerkingsbedrijf verrichten; 

 

d. lid van HISWA Vereniging, die zich voor meer dan 50% van het totaal aantal           

arbeidsuren in de onderneming direct bezighoudt met het herstellen, verbouwen en 

onderhouden van metalen pleziervaartuigen en waaraan dispensatie is verleend voor 

de toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Aan deze 

ondernemingen wordt geen dispensatie verleend in de navolgende gevallen: 

 -  de onderneming is lid van HISWA Vereniging maar tevens lid van de Metaalunie; 

 -  de onderneming neemt reeds deel aan de CAO's voor het Metaalbewerkingsbedrijf; 

deze werkgevers en werknemers blijven deelnemen aan de CAO's voor het 

Metaalbewerkingsbedrijf; 

-  de onderneming lid van HISWA Vereniging verricht tevens andere metaalbewerkings- 

en/of verwerkingshandelingen als genoemd in de CAO's voor het 

Metaalbewerkingsbedrijf. 

 

 


