
 
1 december 2015  
 
Onderhandelingsresultaat CAO Gebr. van Kessel opvolgend op CAO met looptijd van  
01-01-2014 t/m 31-12-2014 
 
 Looptijd : 01-01-2015 t/m 31-12-2017 
 Loonsverhoging: per 01-01-2016 1,5%, per 01-01-2017 1,75%  
 Art. 14 lid 1b, aanpassen naar “de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt  

gevierd” 
 Art. 24 lid 2: de verplichte 3% prestatietoeslag voor groep II-1 komt te vervallen  
 Art. 49 lid 2 kan vervallen; rentehobbel is vervallen.  
 Artikel 53 kan vervallen 
 De CAO Gebr. van Kessel (art 57) wordt aangepast zodat flexkrachten op de juiste 

wijze worden ingeschaald en beloond. (zie bijlage 3)  
 Er wordt een aparte loonschaal gemaakt voor medewerkers die vallen onder de 

Participatiewet. (zie bijlage 1)  
 Medewerkers die worden aangetrokken in het kader van Social Return kunnen in 

klasse 0 instromen. Bij gebleken geschiktheid vindt doorstroom plaats naar klasse 1.  
Social Return levert een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Medewerkers die worden aangetrokken 
in het kader van Social Return, niet behorende tot de doelgroep werknemers met een 
arbeidsbeperking, genoemd in artikel 20.  

 Protocolafspraak betreffende reparatie WW (zie bijlage 2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1:Medewerkers vanuit de Participatiewet 
 

Art. 20 Een werknemer met een arbeidsbeperking heeft recht op het loon dat 
normaliter betaald wordt voor de verrichte werkzaamheden, tenzij een bevoegde 
instantie op verzoek van de werknemer of de werkgever een lager loon heeft 
vastgesteld.  
 
Toevoegen:  Voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij vanwege een 
arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het Wettelijk 
Minimum Loon te verdienen, maar die wel arbeidsmogelijkheden hebben. Bijv. 
Wajongers, SW’ers op de wachtlijst en de: doelgroep van de Participatiewet vanaf 
2015.  
De loonschaal is als volgt vastgesteld en zal toegevoegd worden in bijlage 2 van de 
CAO Gebr. van Kessel  

per 1-1-2016 
WML  8,80 br/uur 
1-2 jr werkzaam  110% 9,68 br/uur 
2-3 jr werkzaam  120% 10,56 br/uur 
3-4 jr werkzaam  130% 11,44 br/uur 
4-5 jr werkzaam 140% 12,32 br/uur 
> 5 jaar 150% 13,20 br/uur 

  
 
 
 
Bijlage 2 
 
Reparatie WW:   
“Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en de WGA worden 
gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in 
de brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013 en 11 juli 2014 zijn 
gemaakt. Cao-partijen schatten in dat de private aanvullende WW/WGA in 2016 en 2017 
0,2% van het SV-loon kost. Werknemers nemen de volledige premie voor hun rekening.  
Cao-partijen spreken af zich aan te zullen sluiten bij de op te richten nationale private 
uitvoerder voor de aanvullende private WW/WGA, zodra deze bekend is. De nationale 
uitvoerder zal een uniforme regeling voor alle werknemers introduceren en voorleggen aan 
decentrale cao-partijen. Deze regeling nemen cao-partijen één op één over.  
De looptijd van deze afspraak bedraagt 5 jaar. De afspraak wordt in een aparte cao 
vastgelegd (cao Colland indien gefaciliteerd). Tussentijdse wijzigingen en de premiestelling 
worden door cao-partijen bekrachtigd.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bijlage 3 Art 57 Uitzendbureaus 
 
Artikel 57 wordt vervangen door: 
 
Uitzendkracht:  
 

De natuurlijke persoon die met de uitzendonderneming een uitzendovereenkomst 
aangaat, zijnde de werknemer in de zin van titel 7.10 BW.  

 

Uitzendwerk en uitzendkrachten  
 

1. Er worden uitsluitend uitzendkrachten te werk gesteld, die in dienst zijn van een 
uitzendbureau of overige derde dat in het bezit is van het NEN-certificaat en is 
ingeschreven in het register van de SNA dan wel is aangemeld voor 
certificering, en aan de gestelde eisen van het SNA-keurmerk voldoet. 

2. De bepalingen in deze cao zijn, vanaf dag 1, met betrekking tot de lonen en 
overige vergoedingen, conform de inlenersbeloning op basis van functie 
indeling, van overeenkomstige toepassing op uitzendkrachten.  

3. De inlenende werkgever moet zich, aantoonbaar en schriftelijk vastgelegd, 
ervan verzekeren dat het gekozen uitzendbureau de verplichtingen in �???en 2 
nakomt. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van een bepaling in het contract 
met het uitzendbureau, handmatig loonbedrijf of overige derde. 

 
 Inlenersbeloning:  
 
 De rechtens geldende beloning van de werknemer in dienst van de opdrachtgever, 

werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. De 
inlenersbeloning bestaat uit:  
a. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; 
b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. 

Deze kan - dit ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden 
in tijd en/of geld;  

c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder 
feestdagentoeslag) en ploegentoeslag; 

d. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; 
e. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van 

loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensioenkosten en andere 
kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie); 

f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 


