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 3 

 

1. Looptijd en inkomensontwikkeling 

 

Looptijd 

Een CAO met een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 

 

Structurele loonsverhoging 2013 

De salarissen en salarisschalen zullen per 1 januari 2013 met 2% worden verhoogd. 
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2. Duurzame inzetbaarheid en employability 

 

Het thema duurzame inzetbaarheid is een verbindend thema. De belangen van de HEINEKEN-collega’s, de 

werknemersvertegenwoordigers én van HEINEKEN als werkgever lopen hier nadrukkelijk synchroon. 

Duurzame inzetbaarheid betekent in essentie dat mensen – ongeacht de contractvorm waarin – zo lang 

mogelijk vitaal, betrokken en met plezier aan het werk blijven. Vitaliteit draait om gezondheid, om 

competenties en de ontwikkeling daarvan, en om betekenisvol werk. Aan alle drie moet voortdurend 

worden gewerkt, in een continue dialoog tussen werknemers en hun leidinggevende. Gezondheid betreft 

zowel de fysieke als de mentale kant. Bij betekenisvol werk gaat het vooral om autonomie, om regelruimte 

en om plezier in het werk.  

 

Tijden veranderen. Steeds meer collega’s beseffen dat: 

 

1. Hun ontwikkeling niet stopt na het afronden van een opleiding, op welk niveau dan ook; en 

2. Continu blijven leren en investeren in je eigen ontwikkeling belangrijker wordt naarmate wij langer, 

tot op hogere leeftijd gaan werken; en 

3. Gezonder leven vanwege het voorgaande punt zo mogelijk nog belangrijker wordt. 

De ervaring in de praktijk leert dat veel collega’s onvoldoende gebruik maken van het uitgebreide pallet 

aan faciliteiten dat binnen HEINEKEN wordt aangeboden. 

 

In 2012 hebben partijen gezamenlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van een ambitieuze, 

toekomstgerichte agenda. Daaruit zijn twee projecten tot stand gekomen, te weten (1) het project 

‘Roosterinnovatie 3-ploegendienst’ en (2) het project ‘Dubbel fit’. Deze nieuwe initiatieven, waarvan de 

inhoud van de projectopdrachten uitvoerig is besproken en vastgesteld door partijen en waarvan de 

formuleringen bijna zijn voltooid, worden dit jaar opgepakt, conform het gestelde in voornoemde 

projectopdrachten. 

 

Bij de uitwerking van het project ‘Roosterinnovatie 3-ploegendienst’ kunnen waarnemingen en 

gezichtspunten over onderwerpen als inzetbaarheid, invloed op (de inrichting van) het rooster en de 

werktijden, en de balans werk-privé worden meegenomen. 

 

Hetzelfde geldt voor het project ‘Dubbel fit’. In dat project kunnen de onderwerpen inzetbaarheid en 

ontwikkeling, EVC, en duurzame inzetbaarheid als vast onderwerp van het functioneringsgesprek een plek 

krijgen. 

 

In dit kader worden de volgende afspraken gemaakt: 

 

1. HEINEKEN zal voor 1 juli 2013 zorgen voor een inventarisatie van alle voorzieningen en 

instrumenten die beschikbaar zijn op het gebied van employability, scholing en opleiding, en 

vitaliteit en gezondheid; 

2. Onderdeel van het project Roosterinnovatie 3-ploegendienst’ zijn de waarnemingen en 

gezichtspunten van de vakorganisaties over onderwerpen als inzetbaarheid, invloed op (de 

inrichting van) het rooster en de werktijden en de balans werk-privé; 

3. Onderdeel van het project ‘Dubbel fit’ zijn de onderwerpen aangedragen door de vakorganisaties 

als inzetbaarheid en ontwikkeling, EVC, en duurzame inzetbaarheid als vast onderwerp van het 

functioneringsgesprek. 
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Partijen zullen bij de uitwerking van beide projecten nadrukkelijk tijd en aandacht besteden aan interne 

communicatie. Dit gebeurt mede vanuit de gezamenlijke ambitie om de werknemers te stimuleren om 

meer gebruik te maken van de bestaande faciliteiten en voorzieningen op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid, zoals hierboven bedoeld onder punt 1. 

 

De aftrap voor beide projecten zal in juni 2013 plaatsvinden. Alsdan zullen de relevante activiteiten in het 

kader van de opstart worden uitgevoerd, waaronder communicatie. De projecten zullen door alle 

betrokkenen voortvarend worden opgepakt. 
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3. AOW en pensioen 
 

De vergrijzende samenleving en het gegeven dat mensen steeds langer leven, gekoppeld aan de 

financieel-economische crisis van de afgelopen jaren, heeft duidelijk gemaakt dat het huidige 

pensioenstelsel (eerste pijler/AOW en tweede pijler/aanvullend bedrijfspensioen) op zowel korte als 

lange(re) termijn financieel niet houdbaar is. Om die reden is per 1 januari 2013 (AOW) respectievelijk 

wordt per 1 januari 2014 en per 1 januari 2015 (aanvullend bedrijfspensioen) een aantal (wets)wijzigingen 

ingevoerd. 

 

AOW: wetswijziging 2013/gefaseerde verhoging AOW-leeftijd  

Artikel 11 lid 6 a en b CAO wordt als volgt aangepast. 

 

Wijziging artikel 11 lid 6 a en b CAO (worden vervangen door een nieuw lid 6 a): 

 

6. Voorzover niet anders overeengekomen, wordt de arbeidsovereenkomst voor werknemers, die voor 

onbepaalde tijd in dienst zijn, beëindigd als volgt:  

 

a. In ieder geval op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zonder dat 

voorafgaande opzegging is vereist. 

 

In 2013 vindt op basis van het geldende Pensioenreglement voor actieve werknemers pensioenopbouw 

plaats tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt 

(‘moment A’). In het geval de werknemer in 2013 door werkt tot het moment waarop hij de AOW-

gerechtigde leeftijd bereikt (‘moment B’), wordt over de periode vanaf moment A tot moment B (in casu 

maximaal 1 maand/gemiddeld 2 weken) geen pensioen opgebouwd. 

 

Aanvullend bedrijfspensioen: (wets)wijzigingen 2014 en 2015 

Nieuwe wetgeving is per 1 januari 2014 een feit. Ten gevolge van een wijziging in de fiscale 

pensioenwetgeving wordt per laatstgenoemde datum de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Het 

maximaal toegestane opbouwpercentage voor middelloonregelingen zoals de HNB-pensioenregeling, zal 

worden verlaagd van 2,25% (bij de thans geldende pensioenrichtleeftijd van 65 jaar) naar 2,15% (bij de 

nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar). 

 

Dat houdt in dat de HNB-pensioenregeling en de Versleepregeling tijdig, conform de nieuwe wetgeving 

per 1 januari 2014, dienen te worden aangepast. Tijdig wil zeggen uiterlijk per 1 juli 2013, zodat het 

Heineken Pensioenfonds (hierna: HPF) haar systemen en reglementen hierop kan aanpassen, en zorgvuldig 

kan communiceren naar de deelnemers. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2014 de premiebetaling op basis 

van de maximum pensioenpremie (op basis van 2/3 werkgever en 1/3 werknemer) zal worden 

gecontinueerd (gelijk aan situatie 2013). 

 

Per 1 januari 2015 wordt wederom een aantal ingrijpende (wets)wijzigingen verwacht. 

 

Sinds september 2012 is een paritaire commissie van deskundigen aan het werk om de impact van de 

(wets)wijzigingen te vertalen naar de situatie van de HNB-pensioenregeling en de Versleepregeling. Dit 

traject dienen partijen gezamenlijk zorgvuldig af te ronden, met ondersteuning van het HPF.  

 

In het kader van de hierboven geschetste ontwikkelingen hebben partijen de volgende afspraken gemaakt: 

 

1. Over de consequenties voor de HNB-pensioenregeling en de Versleepregeling van de – inmiddels 

bekende – wetswijzigingen per 1 januari 2014 zullen partijen uiterlijk op of omstreeks 1 juli 2013 

afspraken maken, en het Bestuur van het HPF hiervan aansluitend in kennis stellen.  
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2. Ten aanzien van de te verwachten (wets)wijzigingen per 1 januari 2015 bestaan op dit moment 

nog de nodige onduidelijkheden. Partijen zullen hun verantwoordelijkheid nemen met het oog op 

voornoemde (wets)wijzigingen en de consequenties hiervan voor de HNB-pensioenregeling per 1 

januari 2015. Zij zullen zich maximaal inspannen voor het einde van dit jaar (vóór 1 januari 2014) 

de noodzakelijke afspraken te hebben gemaakt. Partijen zullen het Bestuur van het HPF hiervan 

aansluitend in kennis stellen. 

3. Het bovenstaande betekent dat partijen het overleg in de paritaire commissie van deskundigen 

met de hoogste prioriteit zullen continueren na 1 juli 2013. De afspraken hierover worden in juni 

2013 gemaakt. 
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4. Uitzendkrachten en vakkrachtenbepaling 

 

Het beleid van HEINEKEN is er sinds jaar en dag op gericht zorgvuldig en verantwoord om te gaan met 

flexwerk (waaronder uitzendkrachten) binnen de onderneming. In dat kader wordt het volgende bevestigd: 

 

1. HEINEKEN maakt uitsluitend gebruik van (een) gecertificeerd(e) uitzendbureau(’s). De inhuur van 

uitzendkrachten binnen HEINEKEN is kwalitatief goed georganiseerd door middel van een contract 

met één preferred supplier. Nagenoeg alle uitzendkrachten werkzaam bij HEINEKEN, worden via 

deze leverancier ingehuurd. 

2. Met de vakorganisaties is in 2010 afgesproken dat HEINEKEN doorlopend kritisch zal kijken naar 

de redenen voor langdurige inhuur van uitzendkrachten op dezelfde werkplek. Aan die afspraak 

geeft HEINEKEN invulling.  

3. De inzet van uitzendkrachten gaat in de praktijk verder dan "piek of ziek", omdat de werkelijkheid 

van de bedrijfsvoering en de complexiteit door reorganisaties daarom vragen. De inzet van 

uitzendkrachten wordt op regelmatige basis toegelicht aan de werknemersvertegenwoordigers 

(zie punt 5), zowel op centraal als op decentraal niveau binnen de organisatie. 

4. HEINEKEN volgt langdurige (full time en structurele) tewerkstelling van uitzendkrachten, en 

evalueert dat regelmatig met de verantwoordelijke leidinggevenden. 

5. Twee maal per jaar worden zowel de vakorganisaties (tijdens het periodiek overleg) als de 

Centrale Ondernemingsraad over dit onderwerp geïnformeerd (transparantie). 

6. HEINEKEN werkt, afhankelijk van het seizoen, gemiddeld genomen met een flexibele schil die zich 

beweegt tussen de 8 en 12%. Dat is al vele jaren het beeld. Bijzondere bedrijfsomstandigheden 

kunnen leiden tot (gemotiveerde) afwijkingen daarvan.  

7. In de HEINEKEN CAO (1 januari 2011 - 1 januari 2013) is een vakkrachtenbepaling opgenomen 

(zie hieronder). Het voornemen is om deze bepaling te continueren. Daarvoor zal goedkeuring 

worden gevraagd aan de Beloningscommissie van de ABU. 

 

Vakkrachtenbepaling 

Partijen hebben afgesproken de bestaande vakkrachtenbepaling wederom op te nemen in de CAO, waarbij 

de ABU Beloningscommissie zo spoedig mogelijk zal worden verzocht haar goedkeuring aan deze 

bepaling te verlenen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de geldigheidsduur van huidige 

vakkrachtenbepaling per 5 mei 2013 is geëindigd.  

 

Artikel 24A Vakkrachten 

 

1. Partijen zijn ten aanzien van de beloning van uitzendkrachten gedurende de eerste 26 weken, in 

afwijking van de ABU-CAO, het volgende overeengekomen: 

 

Onder vakkracht wordt verstaan de uitzendkracht: 

a. die in het bezit is van het HEINEKEN heftruckdiploma (binnen HNS) of drie werkplekken 

beheerst (binnen Vrumona) én het zwaartepunt van de door de vakkracht uit te voeren 

werkzaamheden ligt bij heftruck gerelateerde werkzaamheden; of 

b. die in 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de uitzendarbeid, tenminste 9 

maanden (gedurende gemiddeld 20 uur per week) aaneengesloten dezelfde 

werkzaamheden heeft verricht bij HEINEKEN.  

 

2. De uitzendkracht die vakkracht is, zal vanaf het moment dat hij werkt bij HEINEKEN, worden beloond 

volgens de HEINEKEN CAO. Het gaat daarbij om de volgende beloningselementen, indien en voor 

zover van toepassing: 
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a. De van toepassing zijnde beloning als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling A en C; 

b. Feestdagentoeslag, overwerktoeslag, ploegentoeslag, en onregelmatige uren als bedoeld 

in de artikelen 20, 21, 31 en 32 CAO;  

c. De arbeidsduurverkorting als bedoeld in de artikelen 14 en 15 CAO, in die zin dat deze 

uitzendkrachten hiervoor een toeslag ontvangen; 

d. De RGB verhoging en CAO loonsverhogingen. 

 

3. Eventuele wijzigingen in de CAO ten aanzien van de in lid 2 van dit artikel opgenomen 

beloningselementen, zullen tevens direct doorwerken voor vakkrachten. 

 

4. Het bepaalde in dit artikel treedt pas in werking indien en voor zover de Beloningscommissie van de 

ABU haar goedkeuring verleent en deze goedkeuring is gepubliceerd zoals vereist in de ABU CAO. 
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5. Overige onderwerpen 

 

Ouderschapsverlof 

Artikel 44 lid 10 CAO wordt als volgt aangepast: 

 

Ouderschapsverlof (artikel 44 lid 10) 

Gedurende het ouderschapsverlof zal de opbouw van vakantie-uren plaatsvinden op basis van het aantal 

uren dat de werknemer daadwerkelijk werkt. Zie voor ouderschapsverlof tevens artikel 47 van de CAO. 

 

Werkervaringsplaatsen  

HEINEKEN zoekt aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen om mensen met een beperking 

werkervaring en kennis te laten opdoen, teneinde hun perspectief op een baan c.q. hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten. 

 

Gedurende de looptijd van de CAO worden de bestaande initiatieven gericht op het bieden van 

werkervaringsplaatsen aan Wajongers/WSW-ers, gecontinueerd. Daar bovenop stelt HEINEKEN in 2013 5 

extra werkervaringsplaatsen beschikbaar voor Wajongers/WSW-ers. Er wordt nader onderzocht binnen 

welke onderdelen van de organisatie de (tijdelijke) tewerkstelling zal plaatsvinden. Doelstelling is om dat 

zo breed mogelijk binnen de organisatie te realiseren.  

 

HEINEKEN zal daarnaast doorgaan met het aanbieden van werkervaringsplaatsen voor jeugdigen in Den 

Bosch.  

 

Na afloop van de looptijd van de CAO zal de toegevoegde waarde van de hierboven bedoelde 

werkervaringsplaatsen binnen Commercie en de Brouwerij Den Bosch worden geëvalueerd. Hierin zal de 

arbeidsmarktpositie van de Wajongers/WSW-ers/binnen en buiten HEINEKEN worden meegenomen. Dat 

betekent o.a. dat HEINEKEN zich zal inspannen of er eventuele verdere mogelijkheden voor de 

Wajongers/WSW-ers aanwezig zijn binnen HEINEKEN of dat HEINEKEN iets kan betekenen voor hen met 

betrekking tot de externe arbeidsmarkt.  

 

HEINEKEN is verantwoordelijk voor de begeleiding van de betrokken personen en draagt de kosten 

hiervan. Hetzelfde geldt in redelijkheid voor de noodzakelijke (bedrijfs)trainingen teneinde de 

werkzaamheden goed én veilig te kunnen verrichten. 

 

Werkgeversbijdrage 

Gedurende de looptijd van de CAO wordt de huidige bijdrageregeling voortgezet.  

 

Deskundigenoordeel 

De kosten van het deskundigenoordeel bij UWV worden gedragen door diegene die in het ongelijk wordt 

gesteld. Indien HEINEKEN het deskundigenoordeel aanvraagt en in het gelijk wordt gesteld, zullen de 

kosten die de werknemer dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat geldt bij UWV voor de 

werknemer (in 2013 zijnde € 100,-). Het resterende bedrag (in 2013 zijnde € 300,-) wordt in dat geval 

betaald door HEINEKEN.  

 

Deze aanvulling m.b.t. de kostenverdeling wordt toegevoegd aan de huidige bepaling in de HEINEKEN 

Wegwijzer!. 
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6. Redactie CAO HEINEKEN Nederlands Beheer ingaande 1 januari 2013 

 

HEINEKEN draagt zorg voor een concepttekst voor de CAO HEINEKEN Nederlands Beheer, ingaande  

1 januari 2013, op basis van de inhoud van het principe-akkoord.  

 

De concepttekst wordt besproken en vastgesteld in een tijdelijke, paritaire redactiecommissie bestaande 

uit maximaal zes leden (drie namens de werkgever, en drie namens de betrokken vakorganisaties). 

 

Partijen hebben daarnaast al afspraken gemaakt over diverse tekstuele aanpassingen voor de CAO 2013. 

Deze staan verwoord in de bijlage, die integraal onderdeel uitmaakt van dit principe-akkoord. 

 

De paritaire redactiecommissie vangt haar werkzaamheden aan direct nadat tussen partijen formeel 

overeenstemming bestaat over het principe-akkoord. 

 

De commissie rondt haar werkzaamheden op zo kort mogelijke termijn af. 

 

Wasstraat 

Partijen beogen de tekst van de huidige CAO transparanter en toegankelijker te maken. Er wordt een 

paritaire werkgroep samengesteld die in kaart gaat brengen ten aanzien van welke CAO artikelen dit 

wenselijk en mogelijk is. Uitgangspunt is geen wijzingen ten aanzien van de inhoud van de artikelen. 

Hiermee beogen partijen met name de leesbaarheid en vindbaarheid van regelgeving te vergroten. De CAO 

zal uitdrukkelijk niet dikker c.q. uitgebreid worden. Daarnaast zullen de huidige CAO bepalingen worden 

getoetst op actualiteit en relevantie. Partijen zullen vooraf nadere uitgangspunten voor dit proces 

formuleren. Uiterlijk eind 2014 zal een en ander zijn afgerond. 



 12 

8. Ondertekening 

 

Aldus overeengekomen te Bunnik op 23 mei 2013 en voor akkoord getekend door: 

HEINEKEN Nederlands Beheer B.V.  HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. 

 

 

 

…………………………    ………………………… 

P.P. de Ridder     H.R. de Ruiter 

 

 

FNV Bondgenoten    CNV Vakmensen 

 

 

 

 

…………………………    ………………………… 

E. de Vries     G.J. den Besten 

 

 

De Unie      MHP Heineken 

 

 

 

 

…………………………    ………………………… 

S. Laarveld     B.A. Koster 


