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Cao principe akkoord 
 
Partijen bij de cao VBE komen navolgende met elkaar overeen:  

 
1. Looptijd 15 maanden: 1 januari 2012 tot 1 april 2014 
2. Loon: 1,26% eindejaarsuitkering, berekend over het verdiende jaarsalaris in 2012, 

voor iedere werknemer in dienst op 1 december 2013, uit te betalen in de maand 
december. Met iedere werknemer wordt in deze ook bedoeld iedere oproepkracht 
met een voorovereenkomst. Het begrip jaarsalaris wordt opgenomen in de 
begrippenlijst als volgt: jaarsalaris is het verdiende basisuurloon volgens de nieuwe 
loontabel uit de cao  bijlage, vermeerderd met het recht uit artikel 13.5 en de 
vakantiebijslag. 
In 2014 wordt besloten deze eindejaarsuitkering voor vanaf dat jaar structureel te 
maken. 

3. Partijen besluiten tot de opzet van een eigen keurmerk Crowdcontrol. Dit keurmerk 
wordt opgebouwd uit: 

 Gedragscode VBE; 

 Keurmerk Evenementenbeveiliging;  

 Richtlijnen VBE horeca beveiligingbedrijven;  

 NTA norm 8020-30.  
Onderdeel van het keurmerk worden: 

a. Sanctieprotocol en Controle protocol met als voorbeeld cao PB* 
b. Controle door de accountant van de VBE (toepassing cao VBE, gegevens 

sociaal fonds, administratieve splitsing VBE activiteiten van PB activiteiten, 
nog nader te benoemen benchmark gegevens zoals aantal en soorten 
werknemers, zelfstandigen). 

c. Visitatie/controle tijdens uitvoering van beveiligingsactiviteiten door een 
bestuurslid VBE en vertegenwoordiger namens de vakbonden.  

d. De leden van b en c vormen tezamen het controle orgaan. 
e. Controle steekproefsgewijs bij 10 bedrijven per jaar. 
f. Bij geconstateerde onvolkomenheden aansturing op voldoen aan controle 

eisen, bij herhaling handelen conform statuten en huishoudelijk reglement 
VBE einde lidmaatschap. 

g. Overname artikel 101 cao PB** (kostenvergoeding aan vakbonden bij 
opzettelijk niet toepassen cao) met daarbij aanvullend inschakeling controle 
orgaan indien een beroep op dit artikel wordt gedaan. 

Sociale partners zetten zich gezamenlijk in voor brede erkenning van dit nieuwe 
keurmerk bij stakeholders en de overheid.  
Indien mocht blijken dat de uitvoering van het controle orgaan, niet werkt, dan 
besluiten partijen tot het instellen van een extern onafhankelijk controle orgaan. 
Partijen bieden het nieuwe keurmerk Crowdcontrol aan voor accreditatie. Dit kan 
betekenen dat externe audit verplicht wordt. Indien dan sluit de VBE een 
mantelcontract af met een auditbureau. Indien daardoor onderdelen uit 
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bovenstaande artikelen mocht vervallen besluiten partijen gezamenlijk wat hiermee 
te doen. 

4. In de cao wordt de mogelijkheid opgenomen tot het overeenkomen van min-max 
contracten met een jaar-uren systematiek waarbij sprake is van een + en – variant 
van 20%.  

5. Het loongebouw wordt met ingang van 1 januari 2013 in de cao als volgt aangepast: 
a. De loontabel maandloon fulltimer, bijlage 1 uit de cao, verdwijnt.  
b. De loontabel uurloon oproepkracht, bijlage 1 uit de cao, wordt de loontabel 

voor alle werknemers. Een maandtabel op basis van de uurloontabel wordt 
toegevoegd. Werknemers met een voorovereenkomst behouden hun 
procentuele toeslag voor vakantiebijslag en vakantiedagen in hun uurloon.  

c. Van de loontabel uurloon oproepkracht, bijlage 1 uit de cao, worden 
geschrapt de loonlijn van 18-19-20-21-22 jaar. Loonlijn 23 Jaar wordt de 
vakvolwassen loonlijn. Hierbij toegevoegd wordt een aanloopschaal op basis 
van het WML. De bedragen van de huidige cao VBE worden overgenomen.  

d. Werkgevers blijven de keuze houden voor het werken met 
voorovereenkomsten, doch worden nadrukkelijk gewezen op de juridische 
risico’s, inzake WAADI, ongelijke behandeling en vermoeden vaste 
dienstbetrekking. In de cao wordt een extra voorziening opgenomen conform 
cao PB artikel 14 lid 5 (beroep op parttime contract)***. 

e. Huidige werknemers hebben salarisgarantie, inclusief mogelijk zicht op 
uitloopperiodieken van de huidige cao VBE. 

f. Indien een nieuwe werknemer meer salaris ontvangt dan volgens de 
toepassing van de standaard loontabel, dan is dit alleen toegestaan conform 
cao VBE voorwaarde artikel 1 lid 7. Waarbij in de voorwaarde het 
gerechtvaardigde onderscheid wordt aangetoond. Deze toevoeging wordt in 
de cao opgenomen. 

6. Kantoorfuncties worden met ingang van 1 juli 2013 opgenomen in de cao met een 
korte omschrijving van de functie inhoud in lijn met cao VBE artikel 13. Het betreft 
minimaal de functies: 

a. Planner 
b. Personeelsfunctionaris 
c. Financieel administrateur – loonadministrateur 
d. Accountmanager 
e. Secretaris/secretaresse 

Twee VBE bedrijven stellen ter vaststelling van de rangordening en salarisniveau 
indeling, functiemateriaal en salarisgegevens ter beschikking. Partijen beoordelen 
deze en stellen op grond daarvan nieuw functiemateriaal en daarbij passende 
loonlijnen vast vóór 1 juni 2013. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele 
consignatievergoedingen bij de plannersfunctie. De nieuwe loonlijn kent eenzelfde 
systematiek als het nieuwe loongebouw conform artikel 5: een aanloopschaal 
(anders dan het WML) en een vakvolwassen schaal.  
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Indien een kantoorfunctie niet in te delen is onder de opgenomen functies wordt 
deze functie ter beoordeling voorgelegd aan sociale partners bij de cao VBE die een 
besluit nemen over de indeling. 

7. De statuten van het SOEB worden aangepast en het fonds wordt omgevormd tot het 
sociaal fonds SFEB. In de statutenwijziging wordt verwerkt: 

a. Heffingsmogelijk bij werkgevers en werknemers 
b. Reglementen, statutenwijzigingen, beleidsplan en begroting behoeven 

goedkeuring van sociale partners bij de cao VBE 
c. Indien een sociale partner de cao VBE niet ondertekent dan is er geen 

bestuurlijke betrokkenheid bij het SFEB 
d. Statutair wordt de aansprakelijk vastgelegd 
e. Aandacht voor governance zoals: zittingsduur en profiel bestuursleden, 

beleggingen, voordracht 
De fondsbijdrage voor 2013 bedraagt 0,5% van het SV loon per maand van alle onder 
de cao VBE werkingssfeer betrokken werknemers. Hiervan betaalt de werknemer 
20%, wat in 2013 gelijk staat aan 0,1%. Werkgevers betalen 80%, wat in 2013 gelijk 
staat aan 0,4%, hun bijdrage jaarlijks conform SFEB regelgeving. De 20-80 verdeling is 
structureel met ingang van de nieuwe cao. 
Deze nieuwe berekeningswijze voor de fondsbijdrage komt in plaats van de €45 
heffing per pashouder zoals de cao VBE nu kent. Indien, zulks ter beoordeling van de 
accountant van het SFEB, blijkt dat de vastgestelde bijdrage te laag is, wordt de 
bijdrage in overleg met sociale partners bij de cao VBE opgehoogd. Indien blijk dat de 
bijdrage te hoog is, dan wordt de bijdrage verlaagd, waarbij deze verlaging voor 50% 
ten goede komt aan een verlaging van de werknemerspremie. Hierbij gaan partijen 
uit van een aantal aannames welke in de notulen van het cao overleg zijn vastgelegd. 

8. Partijen komen overeen om een overlijdensuitkering op te nemen. Deze uitkering 
bedraagt 25% van het verdiende jaarsalaris de 12 maanden vóór het overlijden.  

9. Samenloop van arbeidstijden, waardoor de ATW norm wordt overschreden wordt 
voorkomen door een meldingsplicht van de werknemer. Hiervoor wordt aangesloten 
bij de tekst uit de cao PB****. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de 
werknemer en voorkomen bureaucratische last voor de werkgever. 
De inzet van zelfstandigen, ZZP’rs, wordt op het gebied van naleving 
arbeidstijdennorm geregeld in de cao. 

10. Technische aanpassingen 
a. Aanpassing ontslag 65 jaar naar AOW gerechtigde leeftijd 
b. Tekstueel: CWI vervangen door UWV 
c. Tekstueel: art 25 doublure stagiair en oproepkracht verwijderen 
d. Tekstueel: art 9.3 foutieve verwijzing 
e. Tekstueel: art. 8.2 en art. 9.3 foutieve verwijzing 
f. Toevoegen nieuwe begripsbepalingen:  

i. Controle orgaan 
ii. Gedragscode 

iii. Keurmerk Crowdcontrol 
iv. Visitatie controle 
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v. Min-max contracten 
vi. Basisuurloon i.p.v. basisloon 

vii. Jaarsalaris 
 

 
*Aangepast worden (bijlage 6 cao PB): 

 Artikel 2. Daarvoor in de plaats de afspraken uit dit akkoord. 

 Artikel 4. Compensatie overwerk verwijderen. Toevoegen artikel 13.5. Overige verwijzingen 
aanpassen aan cao VBE. Verder aanvullen met controle gegevens voortkomend uit de 
Gedragscode, Keurmerk en richtlijnen genoemd in dit akkoord, alsmede controle gegevens 
welke jaarlijks worden uitgevraagd door het SFEB. 

 Artikel 5. Lid 5 bestuur vervangen door sociaal overleg van partijen bij de cao VBE. 

 Artikel 6. Toevoegen melding aan VBE i.v.m. continuïteit lidmaatschap branchevereniging. 

 Artikel 8.  Verwijderen verwijzing naar wet AVV. Vorderingen worden overgedragen aan de 
VBE welke uitvoert namens het sociaal overleg van sociale partners. In lid 2 SFPB wijzigen in 
sociaal overleg van partijen bij de cao VBE. Lid 5 wijzigen SFPB in VBE. 

 Artikel 9, 10. SFPB wijzigen in sociaal overleg van partijen bij de cao VBE. 

 Artikel 11. SFPB wijzigen in sociaal overleg van partijen bij de cao VBE. De VBE is toegestaan 
om geanonimiseerd melding te maken binnen de vereniging over de resultaten van het 
controle orgaan, na overleg met werknemerspartijen bij de cao VBE. 

 Artikel 12. Bestuur wijzigen in sociaal overleg van partijen bij de cao VBE 
 
** ARTIKEL 101 NALEVING CAO 
1. De werkgever die opzettelijk de cao niet, niet juist of niet volledig naleeft, dient aan de 
vakverenigingen de kosten te vergoeden, die deze redelijkerwijs maken teneinde de juiste en 
volledige naleving van de cao te bewerkstelligen. Dit voorzover de reden daarvan niet gelegen is 
in interpretatieverschillen van de cao. De klacht ten behoeve van (een) met name genoemde 
werknemer(s) moet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de werkgever. 
2. Er is tenminste sprake van een opzettelijke niet naleving van de cao indien: 
- De werkgever niet binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van de hierboven 
genoemde klacht schriftelijk heeft aangetoond dat hij de cao heeft nageleefd, danwel dat hij 
bereid is om alsnog hieraan te voldoen binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van 
de door de vakbond ingediende klacht; 
- de werkgever niet binnen een termijn van 20 werkdagen schriftelijk heeft gereageerd naar 
aanleiding van een door de vakbond ingediende klacht, danwel dat hij heeft aangegeven dat er 
sprake is van een interpretatiegeschil en deze heeft voorgelegd aan de Sociale Commissie 
Beveiliging. 
3. Onder kosten wordt mede begrepen een redelijke vergoeding voor de tijdsbesteding. Thans is 
deze 
vastgesteld op € 125,00 per uur. 
4. Geschillen over de verschuldigdheid van deze vergoeding en/of hoogte daarvan kunnen ter 
verkrijging van een bindend advies worden voorgelegd aan het sociaal branche overleg. 
Toevoegen: 
5. Beroep op dit artikel wordt gemeld aan het controle orgaan artikel ….. Het controle orgaan houdt 

na melding binnen twee maanden een controle. 
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*** Indien een oproepkracht, met een voorovereenkomst van tenminste 26 weken, in een volgende 
aaneengesloten periode van 13 weken een arbeidstijd heeft gekend van structureel, gemiddeld, 
minimaal vijf uur per week, zal deze op schriftelijk verzoek van de oproepkracht vanaf de volgende 
loonperiode worden omgezet in een parttime contract. Hierbij heeft de oproepkracht, indien er 
sprake is van een regelmatig arbeidspatroon, recht op het aantal contractuele uren, gelijk aan die 
gemiddelde arbeidstijd. Bij telling worden de maanden juli, augustus, september en december 
uitgesloten. Wel vindt doortelling plaats, d.w.z. na juni volgt oktober en na november volgt januari. 
Indien het gemiddelde niet op hele uren uitkomt, wordt tot een half uur naar beneden afgerond en 
meer naar boven. Het verzoek van de oproepkracht dient per aangetekend schrijven te worden 
ingediend bij de werkgever. De werkgever zal binnen vijf werkdagen zijn besluit schriftelijk kenbaar 
maken. Indien de werkgever niet binnen vijf werkdagen op het verzoek heeft beslist, wordt de 
arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek van de oproepkracht. 
 
**** Het is de werknemer verboden tegen beloning voor derden of voor eigen rekening arbeid te 
verrichten, tenzij de werkgever daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit verbod geldt 
niet voor de werknemer die arbeid verricht in deeltijd of op basis van een oproepcontract. De 
werknemer doet aan werkgever wel mededeling van eventuele nevenwerkzaamheden. De 
schriftelijke toestemming van de werkgever mag alleen worden geweigerd, wanneer de 
nevenactiviteiten van de werknemer: 
- naar het oordeel van de werkgever op een andere manier schadelijk kunnen zijn voor de 
onderneming. 
- naleving van de Arbeidstijden Wet en werktijdenregeling in deze cao door cumulatie met de 
werktijden uit de hoofd en/of nevenwerkzaamheden overschreden worden. De werknemer is 
gehouden zelf melding te maken van mogelijke overschrijding 
-naar oordeel van de werkgever invloed heeft op naleving van de arbo omstandigheden door de 
werknemer.  
 
 Voor akkoord 20 december 17.00 uur, Houten. 

FNV Bondgenoten: 
Mevrouw Y. Reus 
 

VBE: 
De heer P. Hoes (voorzitter) 

De Unie: 
De heer M. Hoelscher 
 

VBE: 
De heer  T. Hermens (penningmeester) 

CNV Dienstenbond: 
De heer A. Kasper 
 

VBE: 
De heer L. Vincken (directeur) 
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Partijen komen tevens een wederzijdse bijdrage overeen. De hoogte is opgenomen in de notulen 
behorende bij dit cao overleg. 
 
Partijen komen overeen dat de VBE aan haar leden verzoekt tot éénmalige gegevensverstrekking van 
de bij hun werkzame werknemers, zulks door tussenkomst van het SOEB secretariaat conform 
navolgende 
Vakbonden kunnen de werkgever verzoeken op een door de privacywetgeving toegestane wijze 
NAW-gegevens te verstrekken met  betrekking tot de naam, postcode en geboortedatum van de 
betrokken werknemers. De vakorganisatie zal het verzoek deugdelijk onderbouwen. De werkgever 
zal aan het verzoek van de vakorganisaties meewerken tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever 
verwacht mag worden. 
 
 
 


