
14 februari 2017

1. ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO APOTHEKEN 201 6.2017
2. ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO BEDRTJFSFONDS APOTHEKEN (SBA)
1 april 2017 tot en met 30 SEPTEMBER 2019

Op 14 februari 2017 is tussen VZA, ASKA, FNV en CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV
Connectief, overeenstemming bereikt over een onderhandelaarsakkoord betreffende een nieuwe Cao
Apotheken 2016-2017 en een nieuwe Cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 2017-2019.

Na afloop van de Cao Apotheken 2014 -die stilzwijgend was verlengd tot 1 januari 2016- hebben er
meer dan een jaar moeizame onderhandelingen plaatsgevonden. Cao-partijen zijn uiteindelijk tot een
akkoord gekomen voor een Cao Apotheken en Cao Bedrijfsfonds Apotheken, waarbij er onder meer
afspraken zijn gemaakt over loonsverhoging, diverse aanpassingen door gewijzigde wet- en
regelgeving en een premie afdracht aan SBA.

Cao-partijen hebben een inspanningsverplichting afgesproken voor de eerstvolgende Cao Apotheken,
waarbij in ieder geval de mogelijkheden voor vernieuwing van de Cao Apotheken, de seniorenregeling
en de leeftijdsafhankelijke vakantiedagen onderzocht zullen worden, evenals de overgangsbepaling
uit artikel 46 van de Cao Apotheken en wet- en regelgeving op te nemen in de Cao omtrent het
opnemen van vakantie.

Toelichting
Deze onderhandelaarsakkoorden worden als één geheel ter goedkeuring voorgelegd aan de
achterbannen van cao-partijen. De verwachting is dat cao-partijen uiterlijk 23 februari 2017 kunnen
berichten of hun achterbannen akkoord gaan met de nieuwe onderhandelaarsakkoorden.

Na goedkeuring door de achterbannen zullen de gewijzigde Cao's worden aangemeld bij het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij zal tevens worden verzocht om een
algemeen verbindend verklaring (AW). Na het verkrijgen van de AVV van genoemde Cao's zal de
sector hiervan op de hoogte worden gebracht. Door middelvan de AVV willen cao-partijen borgen dat
arbeidsvoorwaarden in de branche op een vergelijkbaar niveau bliiven.

Alle werkgevers en werknemers in de branche worden te zijner tijd separaat gei'nformeerd.

Het onderhandelaarsakkoord CAO APOTHEKEN 2016-2017 omvat de volgende onderwerpen:

1. Looptijd Cao Apotheken 2016-2017 (artikel 47 lid 1l

Van 1 januari2016 tot en met 30 april 2017. Cao-partijen hebben afgesproken dat de looptijd van de
Cao per 30 april 2017 van rechtswege afloopt, zonder dat opzegging van (één der)cao-partijen nodig
is.

Toelichting

Na moeizame o.nderhandelingen na afloop.van de Cao Apotheken 2014 op 31 december 2015, zijn
cao-partijen thans tot een akkoord gekomen voor de periode 2016 en 2017 (ot en met 30 april 2017).

2. Loonsverhoging (artikelT leden 1 en 2)

Cao-partijen zijn overeengekomen dat de loonschalen uit de Cao Apotheken 2014 worden
geactualiseerd,

Deze actualisatie is gebaseerd op het volgende

een structurele loonsverhoging van 1o/o per I maart 2016;
een structurele loonsverhoging van 0,75o/o per 1 september 2016;
een structurele loonsverhoging van 0,675o/o per 1 april2017.
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Cao-partijen zijn eveneens overeengekomen dat in april 2017 een eenmalige uitkering van 1,25o/o

over het bruto jaarsalaris 2015 wordt uitgekeerd, voor werknemers die in april 2017 in dienst ziinbij
een werkgever die onder de werkingssfeer van de Cao Apotheken valt.

Toelichting

Concreet betekent dit dat werkgevers die de loonsverhoging per voornoemde data niet (of niet
volledig) hebben toegepast, deze loonsverhoging per de genoemde data met en/of naar het
percentage dienen te verhogen

3. Aanpassing naar huidige wet- en regelgeving

De Cao wordt waar nodig aangepast op basis van de huidige wet- en regelgeving, waaronder de Wet
Werk en Zekerheid (WWZ), de Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd en de Werkkostenregeling
(WKR). De bijlage met een overzicht van de aangepaste tekst van de desbetreffende cao-artikelen
maakt integraal onderdeel uit van het onderhavige onderhandelaarsakkoord.

Toelichting
Dit ziet in ieder geval op het minimumloon, de proeftijd, de ketenregeling, het vervallen c.q. verjaren
van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, de berekeningsgrondslag bij uitbetalen niet genoten
vakantie-uren en vakantietoeslag, het ter beschikking stellen van werkkleding, de studiekosten, de
vakbondscontributie en het Fietsplan. Zie de bijlage voor de oude en nieuwe cao-bepalingen die ten
aanzien hiervan worden gewijzigd. Door het niet meer opnemen van bepaalde bepalingen in de Cao
(zoals de ketenregeling), zijn altijd de meest recente wetsbepalingen van toepassing.

4. Uitzendkrachten (artikel 5)

De uitzendkracht die een functie uitoefent genoemd in de Cao, heeft na een inleenperiode van drie
maanden minimaal recht op toepassing van de in de Cao genoemde salarissen, alsmede op de
overwerkvergoeding, de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en de vergoedingen voor diensten
op zon-, feest- en gedenkdagen, avonden en nachten. De werkgever dient zich ervan te vergewissen
dat de uitzendwerkgever op de ingeleende uitzendkracht de in deze Cao vermelde salarissen en
veçoedingen na een inleenperiode van drie maanden toepast. De telling van drie maanden begint
opnieuw na een onderbreking van de inleenperiode van 52 weken of meer.

Toelichting
Cao-partijen zijn van mening dat uitzendkrachten na drie maanden inleenperiode hetzetfde sa/arls
moeten verdienen als hun collega's die in vaste/tijdelijke dienst zijn. De werkgever zal zich hiervan
ook moeten vergewisse n.

5. Uitkering in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (artikel 6)

De uitkering in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst om redenen die niet op de persoon
van de werknemer betrekking hebben is niet bedoeld als een gelijkwaardige voorziening in plaats van
de transitievergoeding.

Toelichting
De reeds bestaande aanvullingsregeling in de . Cao op een WW-uitkering in geval van
bedrijfseconomisch ontslag is niet een gelijkwaardige regeling die in de plaats komt van de
transitievergoeding.

6. Derde WW-jaar

Cao-partijen sluiten zich aan bij de landelijke afspraken in het kader van de Star over de reparatie van
de opbouw en de duur van de WW en WGA. Er wordt een aparte vijfjarige cao daartoe gesloten door
cao-partijen.

Toelichting
De premie voor de reparatie van de duur en opbouw van de WW en WGA komt voor rekening van de
werknemer. De werkgever zal deze premie namens de werknemer innen en afdragen. Cao-partijen
gaan in overleg over de wijze van inning hiervan.
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Tekst Cao Apotheken 2OL6-20t7 (nieuw)
Artikel 3 - indiensttreding

1. De arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt schriftelijk
aangegaan, waarbij de door partijen aan deze collectieve
a rbeidsovereen komst gehechte modela rbeidsovereenkomst in bijlage L, 2
of 3 zal worden gevolgd.
2. Zij wordt in tweevoud opgemaakt; beide exemplaren worden door de
werkgever en de werknemer ondertekend.
3. Onmiddellijk na het aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt door
de werkgever één van deze exemplaren aan de werknemer verstrekt,
alsmede een exemplaar van de Cao. De Cao kan eveneens digitaal aan de
werknemer worden verstrekt.
4. De werkgever zal de werknemer van iedere wijziging in de Cao middels
een exemplaar van de nieuwe tekst, of van de wijziging hierin, in kennis
stellen.
5. Een arbeidsovereenkomst kan met inachtneming van hetgeen bij of
ingevolge de wet is bepaald voor onbepaalde of voor bepaalde tijd worden
aangegaan.

ite{+;

van nietçneer dan drie rnaanden"hebben epgevelgd en-een*aeriede van 36

lngang van d¡e dag d
en¡epaal¿e+¡i$

Tekst Cao Apotheken 2Ot4 (oud)
Artikel 3 - indiensttreding

L. De arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt schriftelijk
aangegaan, waarbij de door partijen aan deze collectíeve
arbeidsovereenkomst gehechte modelarbeidsovereenkomst in bijlage 1, 2
of 3 zal worden gevolgd.

2. Zij wordt in tweevoud opgemaakt; beide exemplaren worden doo.r de
werkgever en de werknemer ondertekend.
3. Onmiddellijk na het aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt door
de werkgever één van deze exemplaren aan de werknemer verstrekt,
alsmede een exemplaar van de Cao. De Cao kan eveneens digitaal aan de
werknemer worden verstrekt.
4. De werkgever zal de werknemer van iedere wijziging in de Cao middels
een exemplaarvan de nieuwe tekst, of van de wijziging hierin, in kennis
stellen.
5. Een arbeidsovereenkomst kan met ¡nachtneming van hetgeen bij of
ingevolge de wet is bepaald voor onbepaalde of voor bepaalde tijd worden
aangegaan.
Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:
a. arbeidsovereenkomsten voor. bepaalde tijd elkaar met tussenpozen
van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36
maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met
ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor
onbepaalde tijd;
b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten
elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden,
geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
6. De werkgever kan een onbeperkt aantal tijdelijke
arbeidsovereenkomsten van maximaal6 maanden overeenkomen met de
werknemer die de AOW-gerechtigde leeftiid heeft.

1.



Artikel 5 - uitzendkracht

L. De uitzendkracht die een functie uitoefent zoals genoemd in artikel
7, heeft na een aafie€ng€slotes inleenperiode van drie maanden
minimaal recht op toepassing van de in artikel 7 genoemde
salarissen, alsmede op de vergoedingen zoals genoemd in de
artikelen 1-5, en 24 tot en -met 28.

2. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de
uitzendwerkgever op de ingeleende uitzendkracht de haa+in deze
Cao vermelde salarissen en vergoedingen na een aafieeng€slsteÊ
inleenperiode van drie maanden toepast.
N n weken of meerq âÊê nnderhrekino rran de inlponnprindp rran (?

begint de telline van de drie maanden uit voornoemde leden
gp-n.i-quw.

e{.De werkgever stelt uitsluitend uitzendkrachten te werk die in dienst
zijn bij een uitzendbureau dat beschikt over een NEN-certificering
en is ingeschreven in het registervan de Stichting Normering
Arbeid.

Artikel 6 - uitkering in geval van beëindiging arbeidsovereenkomst
t.
a. De werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever
wordt beëindigd om redenen die niet op haar persoon betrekking hebben,
ontvangt van de werkgever een aanvulling op de uitkeringen krachtens de
Werkloosheidswet alsmede op inkomsten uit andere hoofde, voor zover
deze niet ten tijde van de arbeidsovereenkomst werden genoten, tot het
bruto maandsalaris zoals dat genoten werd voor haar werkloosheid.
Een en ander met als maximum zoveel maanden als de dienstbetrekking bij
de laatste werkgever en/of laatste apotheek gehele jaren heeft geduurd,
doch nooit langer dan 1-2 maanden.
b. Deze aanvulling wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald, voor
het eerst aan het einde van de maand, volgend op de maand waarin de

arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

Artikel 5 - uitzendkracht

De uitzendkracht die een functie uitoefent zoals genoemd in artikel 7, heeft
na een aaneengesloten inleenperiode van drie maanden minimaal recht op
toepassing van de in artikel 7 genoemde salarissen, alsmede op de
vergoedingen zoals genoemd in de artikelen L5, en 24 tot en met 28.
De werkgever dient zich ervan te ùergewissen dat de uitzendwerkgever op
de ingeleende uitzendkracht haar in deze Cao vermelde salarissen en
vergoedingen na een aaneengesloten inleenperiode van drie maanden
toepast.

De werkgever stelt uitsluitend uitzendkrachten te werk die in dienst zijn bij
een uitzendbureau dat beschikt over een NEN-certificering en is
ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid.

Artikel 6 - uitkering in geval van beëindiging arbeidsovereenkomst
L.

a. De werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever
wordt beëindigd om redenen die niet op haar persoon betrekking hebben,
ontvangt van de werkgever een aanvullíng op de uitkeringen krachtens de

Werkloosheidswet alsmede op inkomsten uit andere hoofde, voor zover
deze niet ten tijde van de arbeidsovereenkomst werden genoten, tot het
bruto maandsalaris zoals dat genoten werd voor haar werkloosheid.
Een en ander met als maximum zoveel maanden als de dienstbetrekking bij
de laatste werkgever en/of laatste apotheek gehele jaren heeft geduurd,
doch nooit langer dan L2 maanden.
b. Deze aanvulling wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald, voor
het eerst aan het einde van de maand, volgend op de maand waarin de
arbeidsovereenkomst werd beëindigd.
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2. De hiervoor bedoelde aanvulling wordt gecorrigeerd met het
percentage waarmede het salaris Van de in dienst van de werkgever zijnde
werknemers wordt gecorrigeerd.
3. Het voorgaande geldt alleen indien en voor zover de aanvulling niet
op de voornoemde wettelijke uitkeringen in mindering wordt gebracht.
4. De werknemer is verplicht maandelijks aan de werkgever
mededeling te doen van haar inkomsten uit anderen hoofde, bedoeld in lid
1. Zolang zij deze verplichting niet nakomt, wordt de betaling van de
aanvulling opgeschort.
5. Het recht op de aanvulling vervalt:

a. zodra een termijn van l jaar na het einde van de
a rbeidsovereenkomst is verstreken;

b. zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt, dan wel zodra de weîknemer gebruik maakt van de
prepensioenregeling;

c. bij overlijden van de werknemer;
d. bij weigering door de bevoegde instanties van een uitkering

ingevolge de W.W.
C 

^^ ^^^.,,,11:^^,,;+ l;,J I ^,,L ^:^ ^;^+ L^l^^l,J ^l^ -^ :1.. ¡¡aard voorzienin
in het kader van de transitievergoeding.
Artikel 33 - koftdurend zorgverlof

lndien de werknemer op de desbetreffende dag of dagen arbeid zou

moeten verrichten, wordt b{r¡t€figews€t+ verlof met behoud van salaris
verleend voor de noodzakeliike verzorging door de werknemer zelf in
verband met bi-j-ziekte van de echtgenoot (echtgenote), relatiepartner,
bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad, een kind van de

relatiepartner, pleegkinderen en pleegouders, degene die (zonder dat er

werknemer of degeRe met wie de werknemer anderszins een sociale relatie
heeft voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die
relatie -en redeliikerwiis door de werknemer moet worden verleendwaar.bij
de perse.e.n.l.iike-a.a.nweaigheid"van.de.werk.nerner"verei.st is, gedurende 10

2. De hiervoor bedoelde aanvulling wordt gecorrigeerd met het
percentage waarmede het salaris van de in dienst van de werkgever zijnde
werknemers wordt gecorrigeerd.
3. Het voorgaande geldt alleen indien en voor zover de aanvulling niet
op de voornoemde wettelijke uitkeringen in mindering wordt gebracht.
4. De werknemer is verplicht maandelijks aan de werkgever
mededeling te doen van haar inkomsten uit anderen hoofde, bedoeld in lid
1. Zolang zij deze verplichting niet nakomt, wordt de betaling van de
aanvulling opgeschort.
5. Het recht op de aanvulling.vervalt:

a. zodra een termijn van L jaar na het einde van de
a rbeidsove reen ko mst is verstreken;

b. zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt, dan wel zodra de werknemer gebruik maakt van de
prepensioenregeling;

c. bij overlijden van de werknemer;
d. bij weigering door de bevoegde instanties van een uitkering

ingevolge de W.W.

Artikel 33 - zorgverlof

lndien de werknemer op de desbetreffende dag of dagen arbeid zou
moeten verrichten, wordt buitengewoon verlof met behoud van salaris
verleend bij ziekte van de echtgenoot (echtgenote), bloed- en

aanverwanten in de eerste en tweede graad, pleegkinderen en
pleegouders, waarbij de persoonlijke aanwezigheid van de werknemer
vereist is, gedurende 10 dagen per jaar. Deze bepalíng geldt voor deeltijd
medewerkers naar rato van de contractuele arbeidsduur.
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dagen per jaar. Deze bepaling geldt voor deeltijd medewerkers naar rato
van de contractuele arbeidsduur.
Artikel 34 - vakantie

L. De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris
(voor de berekening van het aantal vakantie-uren per jaar wordt uitgegaan
van een vakantiedag van7,2 uren):

a. 172,8vakantie uren per jaar, ongeacht de leeftijd van de
werknemer;

b. 1-80 vakantie uren per jaar indien de werknemer 45 jaar of
ouder is;

c. t87,2vakantie uren per jaar indien de werknemer 55 jaar
of ouder is;

d. l-94,4 vakantie uren per jaar indien de werknemer 60 jaar
of ouder is.

2. Voor de berekening van de vakantie wordt het jaar gerekend van L
januari tot en met 3l- december en wordt uitgegaan van een 36-urige
werkweek.

De werknemer die deeltijd werkt heeft recht op vakantie met
behoud van salaris naar rato van de contractuele arbeidsduur.

De werknemer die gebruik rnaakt van de uitgebreide
seniorenregeling heeft recht op vakantie met behoud van salaris naar rato
van het daadwerkel ijk aantal gewerkte uren.

3. De berekening van de opbouw van de vakantie geschiedt naar rato
van de exacte datum van indiensttreding in enig jaar.

4. De vakantie dient - met uitzondering van de vakantie uren, die het
in artikel 7:634 BW bedoelde minimum te boven gaan - te worden
opgenomen bitneJ zes maanderl*na de laatste dag van het kalende¡riaar
waarin de aansoraak is verworven. De vakantie uren die het in artikelT:634
BW bedoelde minimum te boven saan veriaren viif iaar na de laatste dap

Artikel 34 - vakantie

1. De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris
(voor de berekening van het aantal vakantie-uren per jaar wordt uitgegaan
van een vakantiedag van7,2 uren):

a. 1-72,8 vakantie uren per jaar, ongeacht de leeftijd van de
werknemer;

b. 1-80 vakantie uren per jaar indien de werknemer 45 jaar of
ouder is;

c. t87 ,2 vakantie uren per jaar indien de werknemer 55 jaar
of ouder is;

d. 194,4 vakantie uren per jaar indien de werknemer 60 jaar
of ouder is.

2. Voor de berekening van de vakantie wordt het jaar gerekend van L
januari tot en met 31 december en wordt uitgegaan van een 36-urige
werkweek.

De werknemer die deeltijd werkt heeft recht op vakantie met
behoud van salaris naar rato van de contractuele arbeidsduur.

De werknemer die gebruik maakt van de uitgebreide
seniorenregeling heeft recht op vâkantie met behoud van salaris naar rato
van het daadwerkelijk aantal gewerkte uren.

3. De berekening van de opbouw van de vakantie geschiedt naar rato
van de exacte datum van indiensttreding in enig jaar.

4. De vakantie dient - met uitzondering van de vakantie uren, die het
in artikel 7:634 BW bedoelde minimum te boven gaan - te worden
opgenomen in het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. De werknemer
heeft in relatie tot lid L alleen recht op het feitelijk aantal vakantie uren,
dat in enig jaar wordt opgebouwd.
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van het kalanderiaar waarin de aanspraak is verworven.in-l+et-jaa+-waapin

@.
reeht ep het feitelijl< aantal vakantie ureni dat in enig jaar werdt
epg€beuw4

5. ln afwijking van het bepaalde in lid 4, kan in onderling overleg
worden overeengekomen dat e€n.æ{+tal-vakantie uren die het in artikel
7:634 BW genoemde minimum niet te boven eaan, ook na de vervaltermiin
van zes maanden kunnen worden opgenomen. M
helft van de in enig jaar epgebeuwde vakantie uren, in het velgend jaar
we-dt epgenenren,ep verzeek van de werl<nerner l<an de werl<gever
teestaan dat meer vakantie uren in het velgend jaar werden epgenernen,

6. De werknemer, die door omstandigheden buiten haar wil
redeliilserwiis niet in staat is haar toekomende vakantie uren geheel of
gedeeltelijk op te nemen, wordt in de gelegenheid gesteld deze alsnog, op
een in overleg met de werkgever vast te stellen later tijdstip, op te nemen,

7. Het bepaalde in de twee voorgaande leden laat onverlet het recht
van de werknemer om de vakantie uren, die het in artikel 7:634 BW
bedoelde minimum te boven gaan, aan te wenden als inleg ten behoeve
van de Levensloopregeling.

8. De werknemer heeft het recht om van de haar toekomende
vakantie uren tenminste 21 dagen aaneengesloten op te nemen om te
voorkomen dat de zaterdag voorafgaand aan de vakantie ingeroosterd
wordt. Voorts zal rekening worden gehouden met de wensen van de
werknemer met betrekking tot het inroosteren van de werkzaamheden
aaneensluitend aan de vakantie.

9. De tijdstippen van aanvang en eínde van de vakantie worden door
de werkgever, overeenkomstig de wensen van de werknemer, vastgesteld,
tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. lndien de werkgever

5. ln afwijking van het bepaalde in lid 4, kan in onderling overleg
worden overeengekomen dat een aantalvakantie uren, doch niet meer dan
de helft van de in enig jaar opgebouwde vakantie uren, in het volgend jaar
wordt opgenomen. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever
toestaan dat meer vakantie uren in het volgend jaar worden opgenomen.

6. De werknemer, die door omstandigheden buiten haar wil niet in
staat is haar toekomende vakantie uren geheel of gedeeltelijk op te nemen,
wordt in de gelegenheid gesteld deze alsnog, op een in overleg met de
werkgever vast te stellen later tijdstip, op te nemen.

7. Het bepaalde in de twee voorgaande leden laat onverlet het recht
van de werknemer om de vakantie uren, die het in artikel 7:634 BW
bedoelde minimum te boven gaan, aan te wenden als inleg ten behoeve
va n de Levensloopregeling.

8. De werknemer heeft het recht om van de haartoekomende
vakantie uren tenminste 21 dagen aaneengesloten op te nemen om te
voorkomen dat de zaterdag úoorafgaand aan de vakantie ingeroosterd
wordt. Voorts zal rekening worden gehouden met de wensen van de
werknemer met betrekk¡ng tot het inroosteren van de werkzaamheden
aaneehsluitend aan de vakantie.

9. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie worden door
de werkgever, overeenkomst¡g de.wensen van de werknemer, vastgesteld,
tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. lndien de werkgever
niet binnen twee weken nadat de werknemer haar wensen schriftelijk aan

de werkgever heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer de
gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld
overeenkomstig de wensen van de werknemer
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niet binnen twee weken nadat de werknemer haar wensen schriftelijk aan
de werkgever heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer de
gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld
overeenkomstig de wensen van de werknemer.

L0. De werknemer heeft het recht om van de haartoekomende
vakantie uren ten hoogste 8 dagerr als snipperuren op te nemen.

tL. De werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld de vakantie
uren waarop zij volgens deze regeling recht heeft en die door haar niet zijn
aangewend voor het doeleinde, zoals omschreven in lid 7 van dit artikel, op
te nemen alvorens de arbeidsovereenkomst eindigt.

12. lndien bij het einde van het dienstverband, de niet genoten
vakantie uren, zoals bedoeld in het voorgaande lid, niet kunnen worden
opgenomen, worden de desbetreffende vakantie uren vergoed door
uitkering van een uur salaris, vermeerderd nçt vakantietoellag voor elk
niet genoten uur.
Artikel 35 - vakantietoeslag
L. De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het
maandsalaris met inbegrip van eventuele toeslagen, ver.ggedinRen als
senoemd in de artikelen 15. 24lid 6.25 leden 4 en 5- 26 lid I )7 lidAl dan
wel toeslagen toegekend door de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.
Over de levenslooptoeslag wordt eveneens vakantietoeslag berekend. Voor
de berekening van de vakantietoeslag wordt het jaar gerekend van 1- juni
tot L juni.
2. De vakantietoeslag zal worden uitbetaald uiterlijk in de maand mei,
tenzij de dienstbetrekking eerder beëindigd wordt.
3. lndien de werknemer de dienst verlaat vóór de

uitkeringsdatum, wordt op basis van het
in lid 1 bedoelde maandsalaris de vakantietoeslag naar evenredigheid
berekend.

10. De werknemer heeft het recht om van de haartoekomende
vakantie uren ten hoogste 8 dagen als snipperuren op te nemen.

7L. De werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld de vakantie
uren waarop zij volgens deze regeling recht heeft en die door háar niet zijn
aangewend voor het doeleinde, zoals omschreven in lid 7 van dit artikel, op
te nemen alvorens de arbeidsovereenkomst eindigt.

L2. lndien bij het einde van het dienstverband, de niet genoten
vakantie uren, zoals bedoeld in het voorgaande lid, niet kunnen worden
opgenomen, worden de desbetreffende vakantie uren vergoed door
uitkering van een uur salaris voor elk niet genoten uur.

Artikel 35 - vakantietoeslag
l-. De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8%o van het
maandsalaris met inbegrip van eventuele toeslagen dan wel toeslagen
toegekend door de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Over de

levenslooptoeslag wordt eveneens vakantietoeslag berekend. Voor de
berekening van de vakant¡etoeslag wordt het jaar gerekend van l juni tot 1-

juni.

2. De vakantietoeslag zal worden uitbetaald uiterlijk in de maand mei,
tenzij de dienstbetrekking eerder beëindigd wordt.
3. lndien de werknemer de dienst verlaat vóór de

uitkeringsdatum, wordt op basis van het
in lid 1 bedoelde maandsalaris de vakantietoeslag naar evenredigheid
berekend.
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4, De.ve.rgee.dingen als geneernd in.deartir+ele.n 11-34 lid 6¡ 25..leden 4 en

Artikel 36 - werkkleding
De werkgever kan ve+strekt werkkieding +@
stellen. De kosten verbonden aan bewassing en onderhoud van deze
kleding komen ten laste van de werkgever.
Artikel 38 : verplichting tot scholing stl*diekost€n
\Â/orlzoarrar cfalt rr¡arl¡^o-o' in staat om sch ^t ^^ +^.,^l^^^ ¡;^ ^^^,J-^1.^li;1.

is.yqor de uitoefenin_g _Vgn haar functi.g, voor zover d.a.t redeliikerwiis van
haar l¿an r,rrnrdpn rrprlanod rrnnr hai voorzetten l/â dan

functie van werkne
nf zii nief lanoor in <taat ic dozo te vervullen. De h^no+ê \12n hol- hr r¡lool ¡la

voorwaarden voor de beste.ding en de terugb_e..IA.ljnjgsregeling z¡.in

oþBenom_eJl ing-en

ing*ijn-epgenomen-i n d e

U itvoeringsregel¡ng Stud iekosten o pge nomen in bijlage 6.

Artikel 4L - vakbondscontributie
a-De werkgever stelt de werknemer die lid is van een vakbond een netto
tesemoetkomins van de contributie ter beschikkine ter hooste van het
oercentase inkomstenbelastine dat de werknemer verschuldisd is. De

werkgever bepaalt of hii deze kosten ten laste van het forfait van de
Werkkostenregeling lâat.homen. in

ie-aa*
ine

neemt ender gelijktiidige er¡evenredige ve¡laging van het bruteleen,

De werkne"ner beta+ltde eentributíe zelf ree htstreeks aan de vakþon4
- Tegen everlegging van betalingsbewijzen verstrektle werkgever ep

4. De vergoedingen als genoemd in de artikelen L5, 24lid 6,25 leden.4 en
5,26lid 8,27 lid 3 blijven voor de berekening van de vakantietoeslag
buiten beschouwing.

Artikel 36 - werkkleding
De werkgever verstrekt werkkleding in bruikleen. De kosten verbonden aan
bewassing en onderhoud van deze kleding komen ten laste van de
werkgever.
Artikel 38 - studiekosten
Voor de werknemer is jaarlijks een budget voor scholing en opleiding
beschikbaar. De hoogte van het budget, de voorwaarden voor de
besteding, en de terugbetalingsregeling zijn opgenomen in de
U itvoeringsrege ling Studiekosten opgenomen in bijlage 6.

Artikel 41 - vakbondscontributie
a. De werknemer komt op haar verzoek in aanmerking voor een

kostenneutrale vergoeding van de contributie aan een vakbond, waarbij de

werkgever de contributie voor haar rekening neemt onder gelijktijdige en

evenred¡ge verlaging van het brutoloon.
b. Deze regeling wordt als volgt uitgevoerd:
- De werknemer betaalt de contributie zelf rechtstreeks aan de vakbond;
- Tegen overlegging van betaf ingsbewijzen verstrekt de werkgever op
verzoek van de werknemer eenmaal per jaar een vergoeding in haar
contributie aan een vakbond en de werknemer machtigt de werkgever
gelijkertijd het bedrag van deze vergoeding in mindering te brengen oþ
haar maandsalaris;
- De aanvraag moet jaarlijks vóór t november ingediend worden en de

vergoeding wordt gelijk met de salarisbetaling over december van dat jaar
uitgekeerd.
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haar-saand+ala+isÉ
De aanvraag rnoet jaa.rliilqs véér I nevernber ingediendwe+den en de

iaar
r*¡tgekeer*

Artikel 47 - duur, opzegging, wijziging cao

L. Deze overeenkomst treedt in werking op l januari 2}149en duurt
tot en met 30 april20173-ldeeembe+4€44.

2 fìozo nr¡araanl¿nmcf lnnnt nn 2ñ rnril 1ñ1-7 ttcn ra¡h+c.^,^-^ af
zonder dat een opzessins van (één der) partiien vereist is. Deze

overeenkomst wordt na afloop dus niet stilzwiigend verlengd. ft+dien€een

@ie-maanden véér de datum waarep de €ae eindigt bij

één-Jaar-v€rleng*

3. Na het eindigen van deze overeenkomst blijven partijen aan haar
voorschr¡ften onderworpen ten aanzien van de feiten die tijdens haar duur
hebben plaatsgevonden.

4. Partijen kunnen overeenkomen deze Cao tijdens de duur te
wijzigen.
Noot 1 bij artikel 2 van de modelarbeidsovereenkomsten (proeftijd)
1-) Door middel van doorhaling aangegeven of de

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd of voor bepaalde tijd is aangegaan. Bij het aangaan van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden
overeengekomen van ten hoogste twee maanden. Bij het aangaan van een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
þedfÊ'ACF- kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste:

Artikel 47 - duur, opzegging, wijziging cao

1. Deze overeenkomst treedt in werking op l januari 2014 en duurt
tot en met 31 december 2014.

2. lndien geen der partijen uiterlijk drie maanden vóór de datum
waarop de Cao eindigt bij aangetekend schrijven het tegendeel verlangt,
wordt de duur elk jaar met één jaar verlengd.

3. Na het eindigen van deze overeenkomst blijven partijen aan haar
voorschriften onderworpen ten aanzien van de feiten die tijdens haar duur
hebben plaatsgevonden.

4.

wijzigen
Partijen kunnen overeenkomen deze Cao tijdens de duur te

Noot l bij artikel 2 van de modelarbeidsovereenkomsten (proeftijd)
1) Door middel van doorhaling aangegeven of de
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd of voor bepaalde tijd is aangegaan. Bij het aangaan van een

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden
overeengekomen van ten hoogste twee maanden. Bij het ãangaan van een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd worden
overeengekomen van ten hoogste:
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a. geen {enkele) maand, indien de overeenkomst is aangeeaan voor
zes maanden of korter;
b: êên maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor n0g_g_L_d_A_!_æS

maanden, maar korter dan een kert€+e-pe riod e danyq_[ twee ja a r;
bç. twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee
iaar of langer.

Mvereenkon'lsten
rle+egelgevi+qg- j e gers de

werlqgever aançpraa.k mal<en sp het in bruikleen-verl<rij'gen ef het ín
ei emer

@

a. een maand, indien de overeenkomst ís aangegaan voor een kortere
periode dan twee jaar;

b. twee maanden, indien de òvereenkomst is aangegaan voor twee
jaar of langer.

Artikel 9 van de modelarbeidsovereenkomsten
De werknemer kan overeenkomstig de fiscale regelgeving jegens de
werkgever aanspraak maken op het in bruikleen verkrijgen of het in
eigendom verwerven van een fiets en of op deelname van de werknemer
aan het zogenoemde Fietsplan.

9


