
Collectieve Arbeidsovereenkomst 

1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 

De ondergetekenden: 

 

Albron CP Nederland B.V. 

als partij ter ener zijde 

 

en 

 

FNV Horecabond 

En 

CNV Vakmensen 

Elk als partij ter andere zijde, 

 

zijn de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 

Inleiding en genoemde bijlagen maken integraal onde rdeel uit van deze 

Overeenkomst. 
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Collectieve arbeidsovereenkomst 
Albron CP Nederland B.V.  

 
Inleidend 

 
- Partijen hebben in vervolg op de Albron CP Nederland B.V. CAO juli 2012-december 

2103, hierna “CAO 2012-2013”, ervoor gekozen de pensioenregeling in de 
overeenkomst te continueren. 

- Met het aangaan van deze Overeenkomst komen alle eerdere van toepassing zijnde 
CAO’s en de daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden te vervallen en wordt de 
nawerking daarvan uitgesloten. 

- Albron CP Nederland B.V. heeft tot heden de Recreatie CAO gevolgd en op haar 
medewerkers toegepast. Met deze Overeenkomst wordt beoogd om voor alle 
medewerkers van Albron CP Nederland B.V. voor de looptijd van de Overeenkomst 
een groot deel van de Recreatie CAO opnieuw van toepassing te verklaren, maar op 
enkele onderdelen van de Recreatie CAO afwijkende regelingen te treffen. 
Nadrukkelijk wordt beoogd dat de Overeenkomst, derhalve inclusief de afwijkende 
regelingen, op alle werknemers van Albron CP Nederland B.V. zal worden toegepast. 

 
Artikel 1 Definities 

 
1. Cao Recreatie: de CAO Recreatie 1 juli 2013 – 1 juli 2014. 
2. Werkgever: Albron CP Nederland B.V.  
3. Werknemer: elke natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in 

dienst is, cq. tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, in dienst komt van de 
Werkgever en de werkzaamheden verricht zoals omschreven in de CAO Recreatie. Er 
wordt in de Overeenkomst onderscheid gemaakt tussen “de huidige Werknemer” en 
“de nieuwe Werknemer”. Onder de nieuwe Werknemer wordt verstaan de Werknemer 
die op of na 1 juli 2012 in dienst is getreden, alsmede die Werknemer die op 30 juni 
2012 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had en waarmee op of na 1 juli 2012 
een nieuwe arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Onder de huidige Werknemer 
wordt verstaan die Werknemer die op 1 juli 2012 een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd had. 

4. De Overeenkomst: de collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. 
 
Artikel 2 Inhoud van de Overeenkomst 

 
1. Met inachtname van artikel 1.2 en 1.3 en verder de afwijkingen hieronder genoemd, 

worden de bepalingen van de CAO Recreatie hier als ingevoegd beschouwd. In de 
bijlage is de CAO Recreatie opgenomen. 

 
Artikel 3 Zondagstoeslag  

 
1. In afwijking van artikel 18 van de CAO Recreatie geldt voor de nieuwe Werknemer 

geen zondagstoeslag.  
2. Voor de huidige Werknemer is de zondagstoeslag voor de duur van deze 

Overeenkomst opgeschort.  
 
Artikel 4 Plus en min-uren 

 
1. De regeling zoals opgenomen in de CAO Recreatie onder artikel 8 en 11 geldt, met 

dien verstande dat de termijn genoemd in artikel 11 lid 4a wordt vervangen voor een 
termijn van drie periodes. 
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2. Verder geldt voor de nieuwe Werknemer, het in artikel 11 lid 2c genoemde percentage 
van 100%. Voor huidige Werknemers blijft het percentage van 50% gelden. 

 
Artikel 5 Verval van deelname en bijdrage aan Socia al Fonds Recreatie 

 
1. De vrijwillige deelname aan de fonds–CAO Recreatie is komen te vervallen; daarmee 

is tevens de inhouding bij zowel Werknemer als bij Werkgever komen te vervallen. 
 
Artikel 6 CAO salaris verhoging en functieperiodiek  

 
1. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 17 van de CAO Recreatie geldt dat 

salarisverhogingen die gedurende de looptijd van de Overeenkomst mogelijk worden 
afgesproken in de CAO recreatie niet worden doorgevoerd.  

2. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 15 van de CAO Recreatie geldt dat 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst de automatische functieperiodieken niet 
worden doorgevoerd.  

3. Dit artikel is niet van toepassing op hulpkrachten en Werknemers met een Wajong-
uitkering. 

4. Artikel 6 moet in zijn geheel worden aangemerkt als een standaardbepaling. Alle 
afspraken die afwijken van artikel 6 zijn daardoor nietig. 
 

Artikel 7 Investeringspremie en winstuitkering 
 

1. Het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag 2014 gebaseerd op de contracturen in de 
arbeidsovereenkomst van de Werknemer wordt met 3% verlaagd. Deze 3% 
loonsverlaging wordt geëffectueerd door het totale bedrag waarmee het bruto 
jaarsalaris inclusief vakantietoeslag verlaagd wordt als bedrag ineens in mindering te 
brengen op de vakantiebijslag die wordt uitgekeerd in periode 6. Werknemer heeft 
eenmalig het recht om Werkgever te verzoeken de loonsverlaging per periode te 
effectueren, waarbij de verdeling over het jaar in redelijkheid door Werkgever wordt 
vastgesteld. Een dergelijk verzoek van Werknemer dient uiterlijk voor het einde van 
periode 4 schriftelijk door Werkgever te zijn ontvangen. Werkgever laat de 
Werknemers tenminste eenmaal per jaar schriftelijk weten hoeveel de Werknemer op 
deze wijze als “investeringspremie” heeft bijgedragen. Wanneer voor 1 april van 2014 
door de Werkgever is goedgekeurd dat een Werknemer onbetaald verlof opneemt in 
2014 dan zal voor de bepaling van het bruto jaarsalaris 2014 inclusief vakantietoeslag 
het aantal uren onbetaald verlof in mindering worden gebracht op de contracturen, 
zodat voor deze Werknemer de investeringspremie over een lager bedrag wordt 
vastgesteld. 

2. Werkgever zal het totale bedrag van loonsverlagingen in een kalenderjaar verdubbelen 
en het gebruiken als budget voor investeringen in de horeca outlets op Center Parcs 
vakantieparken in 2014 en 2015. 

3. Wanneer Werkgever in kalenderjaar 2016 of later meer dan € 100.000 winst voor 
belasting en rente heeft gerealiseerd, wordt het winstbedrag boven de € 100.000 door 
Werkgever beschikbaar gesteld als winstuitkering voor de Werknemers. Iedere 
Werknemer die recht heeft op deze winstuitkering deelt in het beschikbare budget naar 
rato van zijn inleg. De inleg in de zin van dit lid wordt bepaald aan de hand van de 
totale waarde van de loonsverlaging tot op dat moment. De winstuitkering betreft een 
bruto bedrag en bedraagt per Werknemer in totaal maximaal 120% van de inleg (totale 
waarde van de loonsverlaging) van de Werknemer. De winstuitkering wordt in periode 
6 volgend op het kalenderjaar waarin de winst is gerealiseerd (derhalve niet eerder dan 
in 2017), uitgekeerd aan de Werknemer, mits:  
a. de loonsverlaging bij Werknemer daadwerkelijk is geeffectueerd, zodat deze door 

Werkgever aangewend kon worden als investeringspremie, en  
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b. de Werknemer op 31 december van het jaar waarin de winst is gerealiseerd in 
dienst was bij Werkgever, en 

c. het contract tussen Werkgever en Center Parcs op het moment van uitkering nog 
voortduurt. 

Zolang de Werknemer door voornoemde omstandigheden niet wordt uitgesloten van 
(verdere) winstuitkeringen, ontvangt de Werknemer de jaarlijkse winstuitkeringen totdat 
de Werknemer 120% van de inleg (totale waarde van de loonsverlaging). Over de 
winstuitkering bouwt Werknemer geen pensioen op; evenmin ontvangt Werknemer 
over de winstuitkering vakantietoeslag.  

4. Voor Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat wanneer 
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd en ook niet wordt 
omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de Werknemer recht heeft 
op nabetaling van het niet genoten, verlaagde loon tijdens de looptijd van de laatste 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Over deze nabetaling bouwt Werknemer 
geen pensioen op; evenmin ontvangt Werknemer over de nabetaling vakantietoeslag. 

5. Werknemers die vóór 31 december 2016 met pensioen gaan, hebben recht op 
nabetaling van het niet genoten, verlaagde loon. Over deze nabetaling bouwt 
Werknemer geen pensioen op; evenmin ontvangt Werknemer over de nabetaling 
vakantietoeslag. Voor Werknemers die op of na 31 december 2016 met pensioen 
gaan, gelden de regels zoals omschreven in artikel 7 lid 3 van deze Overeenkomst. 

6. Dit artikel is niet van toepassing op hulpkrachten en Werknemers met een Wajong-
uitkering. 

7. Artikel 7 moet in zijn geheel worden aangemerkt als een standaardbepaling. Alle 
afspraken die afwijken van artikel 7 zijn daardoor nietig. 

 
Artikel 8 Pensioen 

 
1. De Werkgever zal voor de Werknemers (inclusief toekomstige werknemers) opnieuw 

vrijstelling van deelname en premiebetaling aan Pensioenfonds Horeca & Catering 
vragen voor de duur van de Overeenkomst. Voor de duur van de Overeenkomst zal 
dan de pensioenregeling worden uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Recreatie. 

 
Artikel 9 Evaluatie 

 
1. Partijen zijn overeengekomen dat zij tijdens de looptijd van de Overeenkomst driemaal 

de effecten van alle maatregelen op de financiële situatie van Werkgever zullen 
evalueren.  

 
Artikel 10 Werkgelegenheidsgarantie 

 
1. Werkgever geeft gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een 

werkgelegenheidsgarantie. Er zullen derhalve tot en met 31 december 2015 geen 
gedwongen ontslagen om bedrijfseconomische redenen plaatsvinden. De 
werkgelegenheidsgarantie geldt niet bij ontslag wegens een dringende reden, wegens 
disfunctioneren of andere in de persoon of het gedrag gelegen omstandigheden en 
ontslag als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid.  

 
Artikel 11 Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

 
1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2015 en eindigt van rechtswege zonder dat daarvoor opzegging is vereist.  
 
Aldus overeengekomen op 4 maart 2014 
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Partij ter ener zijde  
 
 
 
 
 
……………………………….…   ……………………………. 
Albron CP Nederland B.V.     Albron CP Nederland B.V. 
Naam: T. Verheij     Naam: R.H.M. Visser    
 
 
 
 
 
……………………………….…    
Albron CP Nederland B.V.      
Naam: T.A.M van Drunen        
 
 
Partijen ter andere zijde: 
 
 
 
 
 
………………….     ……………… 
CNV Vakmensen:      FNV Horecabond: 
Naam:  A. van Wijngaarden    Naam: B. Francooy 
 
 
 
 
 
………………….     ……………… 
CNV Vakmensen:      FNV Horecabond: 
Naam: J. van Egmond    Naam: J. Bijlsma 
 


