
 

 

CAO Vermo 
Voorlopige uitwerking van de uitkomsten onderhandelingsoverleg  
d.d. 28 september 2015. 
 
Onderstaande wijzigingen c.q. toevoegingen aan de CAO Vermo worden vanuit het 
onderhandelingsoverleg voorgelegd aan de leden en het bestuur van de werkgeversvereniging 
VERMO en aan de achterban van de vakbonden ter instemming. 
 

1. Feitelijke vrijval (0,74% van ed loonsom 2015) 
De feitelijke vrijval (0,74% van de loonsom 2015) pensioenvoordeel uit het pensioenakkoord 
wordt bij het loon gevoegd. Structureel aan het maandloon, met twk naar 1 januari 2015 in 
december 2015.   

 
2. Titelpagina aanpassen en addendum akkoord CAO Vermo. 

Datum akkoord en looptijd (1 januari 2016 tot 1 januari 2017) aanpassen. 
 

3. Artikel 1 Algemene Bepalingen 
Seniorenarbeidsduur: de voor een medewerker, die in aanmerking komt voor het bepaalde in 
artikel 5:1 – 5:4’. Deze artikelen zijn inmiddels vervallen; begrip verwijderen.  
 

4. Artikel 1:2 Uitreiking geldende regels  
In plaats van uitreiken meer algemeen laten (i.v.m. de huidige digitale mogelijkheden ). Zie 
rode tekst suggestie. 
De medewerker kan digitaal een kosteloos exemplaar van deze CAO aanvragen bij werkgever.  

 
5. Aantal artikelen aanpassen ivm de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) 

(Onderstaand de nieuwe aangepast tekst; voor huidige tekst incl. wijzigingen zie bijlage met 
uitwerking artikelen) 
‐ Artikel 2:2 Proeftijd 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd voor minimaal 7 maanden wordt de eerste maand aangemerkt als proeftijd, 
tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt afgesproken dat geen proeftijd zal gelden of een kortere 
periode wordt overeengekomen. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
van minder dan 7 maanden wordt geen proeftijd opgenomen. 

‐ Artikel 2:3 Verlenging van de arbeidsovereenkomst 
o Lid 1 

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd binnen een periode van maximaal twee jaar 
tweemaal worden verlengd zonder dat deze verlengde arbeidsovereenkomsten worden geacht te 
zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van 
minimaal zes maanden  is minimaal één maand van tevoren  een schriftelijke opzegging danwel 
verlenging (inclusief voorwaarden) verstuurd. Indien deze bevestiging niet minimaal één maand 
van tevoren bekend is bij werknemer, dan  wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet voor 
eenzelfde periode, doch maximaal tot de periode van twee jaar. 

o Lid 2  
[vervallen] 

‐ Artikel 8:1 Einde arbeidsovereenkomst 
o Lid 1 

Met inachtneming van de bepalingen van de wet, neemt de arbeidsovereenkomst een einde door: 
a. wederzijds goedvinden [vaststellingsovereenkomst waarbij de wettelijke bedenktermijn 
van toepassing is]; 
b. opzegging door de medewerker of door werkgever. Werkgever volgt de wettelijke 
richtlijnen voor ontslagaanvraag.  
c. het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd; 
d. [vervallen] 



 

 

e. het overlijden van de medewerker; 
f. het verstrijken van de tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, tenzij de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Beëindiging en voortzetting 
geschiedt conform artikel 2:3 lid 1. 
g. ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter; 
h. onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende gelijktijdig 
medegedeelde reden (in de zin van de artikelen 7:677 jo 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk 
Wetboek) door werkgever of de medewerker; 
i. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens de overeengekomen proeftijd. 
o Lid 3 

Op de fictieve opzegtermijn kan de termijn van de procedure bij het UWV en Kantonrechter in 
mindering worden gebracht, waarbij minimaal 1 maand opzegtermijn gehandhaafd blijft.  

 
6. Artikel 2:6 en 2:7 aanpassen i.v.m. WWZ: 

Uitsluiten loondoorbetalingsverplichting eerste 26 weken en loondoorbetaling bij ziekte voor 
oproepkrachten aanpassen.  

 
7. Artikel 2:8 Aanstellingskeuring 

Laten vervallen. 
 

8. Artikel 3:1 Beloning 
‐ Tekstuele wijziging. Niet langer verwijzen naar bijlagen van CAR UWO, maar gewoon naar 

de eigen toe te voegen bijlage in de CAO Vermo van de juiste loonschalen CAR UWO 
(meest recente is CAR UWO schalen d.d. 1 april 2015) 

‐ Lid 7, 8 en 9 verwijderen; verwijzen naar het onderscheid schaal II en IIa.  
‐ Toevoegen flexschaal, zie punt 26 in dit stuk. 

 
9. Artikel 3:4 Vaststelling salarissen volgens bijlagen (akkoord 2014) 

Tekstuele wijziging. Niet langer verwijzen naar bijlagen II van CAR UWO, maar gewoon naar 
de bijlage van de VERMO. 

 
10. Artikel 3:5 Uitoefenen bevoegdheden 

Lid 1 verwijderen; verwijst naar art 3:1 lid 7,8 en 9, die zijn verwijderd met een verwijzing 
naar de Vermo schalen.  

 
11. 3:17 Eindejaarsuitkering 

“(2011)” verwijderen (leverde discussie op aan het begin van de onderhandelingen)   
 

12. Artikel 5:7 tot en met 5:17 aanvullende uitkering bij FPU 
Vervallen: betreft FPU aanvullingsregeling, niet meer van toepassing. 
 

13. Artikel 6:5 Duur vakantieverlof (akkoord 2014) 
Lid 1 punt c. Tekstuele wijziging. Toevoegen alleen SRO en Accres. Zie rode suggestie. 
Voor medewerkers van SRO en Accres, die op 30 juni 2004 (SRO) en 1 januari 2007 (Accres) bij werkgever in dienst waren en 
waarvan het dienstverband sindsdien zonder onderbreking is voortgezet, met 12,96 uren. 

 
14. Artikel 6:7 Vakantieopbouw tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid (akkoord 2014)  

Lid 2 en 3 aanpassen naar de wettelijke kaders: verlofopbouw gedurende ziekte geschiedt 
volgens wettelijke bepalingen. Gedurende ziekte wordt de opbouw van het wettelijk verlof 
voortgezet. Gedurende ziekte wordt de medewerker geacht wettelijk verlof op te nemen. 
Wanneer een korting in verband met langdurig verzuim van toepassing is, geldt deze niet 
gedurende de verlofperiode en wordt 100% salaris doorbetaald. 
 



 

 

 
15. Artikel 6:12 Buitengewoon verlof ‐2 

Vastleggen dat het bezoek aan de fysiotherapeut en de huisarts/specialist in eigen tijd 
plaatsvindt. Is nu ook zo, maar staat er nog niet. 

 
16. Artikel 6:21 en 6:22 opbouw vakantie en vakantiebijslag en ziekte bij ouderschapsverlof 

(Onderstaand de nieuwe aangepast tekst; voor huidige tekst incl. wijzigingen zie bijlage met 
uitwerking artikelen) 
‐ Artikel 6:21 Ziekte 

o Lid 2 
De medewerker die ouderschapsverlof geniet en langer dan 28 kalenderdagen wegens 
arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten heeft met ingang van de 
29e kalenderdag aanspraak op zijn volledige beloning. 

‐ Artikel 6:22 Opbouw vakantie en vakantiebijslag 
o Lid 2 

Indien de medewerker wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werkzaamheden te 
verrichten en deze ziekteperiode duurt langer dan 28 kalenderdagen, wordt met ingang van de 29e 
kalenderdag de vermindering van de duur van de vakantie beëindigd. 

o Lid 4 
Indien de medewerker wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werkzaamheden te 
verrichten en deze ziekteperiode duurt langer dan 28 kalenderdagen, vindt met ingang van de 29e 
kalenderdag de opbouw van de vakantiebijslag weer plaats op basis van de volledige beloning. 

 
17. Artikel 6:26 bevallingsverlof 

Toevoegen partnerverlof; onbetaald voorschot op ouderschapverlof.  
 

18. Artikel 6:29 aanspraken tijdens het verlof 
Lid 4: Woord ambtenaar vervangen door werknemer. 

 
19. Artikel 9 Voorzieningen bij werkloosheid, aanvullende uitkering, na‐wettelijke uitkering 

(akkoord 2014) 
Artikel verplaatsen naar bijlagen (niet van toepassing voor alle VERMO bedrijven). 

 
20. Artikel 15:2 Recht op vergoeding (akkoord 2014) 

Bij opsommingsteken 1 en 2 van lid 1 toevoegen: enkele reis tussen woonadres en werkadres 
en uitleggen dat eerste 10 km niet vergoed wordt. Zie tekst:  
Bij een reisafstand van minder dan 10 km enkele reis tussen woonadres en werkadres wordt geen vergoeding toegekend. Bij een 
reisafstand van meer dan 10 kilometer wordt over de eerste 10 kilometer geen vergoeding toegekend. 
Het maximaal aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt bedraagt 30 kilometer enkele reis.  

Opsommingsteken 3 wijzigen: Sportbedrijf Deventer toevoegen. 
 

21. Artikel 15:2 Recht op vergoeding 
Sportbedrijf Lelystad uitsluiten van het gehele artikel. 
Komt verder in het najaar voor 2016 aan bod. Bonden stellen voor dit voor alle aangesloten 
werkgevers te laten gelden. Werkgevers geven aan dat dit additioneel is en dient te blijven. 
 

22. Bijlage I Contactgegevens werkgeversvereniging Vermo (akkoord 2014) 
Lid toevoegen (Lelystad). 

 
23. Bijlage VIII Vergoedingen (akkoord 2014) 

Eindejaarsuitkering bodembedrag (€ 1.750 op fulltime basis) toevoegen. 
 

   



 

 

24. Bijlage IV Fiets‐privé regeling  
Fiets‐privé‐regeling werkgever verwijderen uit cao vanwege gewijzigde fiscale regelgeving; is 
op bedrijfsniveau geregeld. 

 
25. Bijlage IX Salaristabellen  

De meest recente tabel uit de CAR UWO (1‐4‐2015) toevoegen. 
 

26. Artikel 1:1 Algemene bepalingen 
Toevoegen Flexschaal.  
Flexschaal: Salarisschaal waar jongeren tot 23 jaar in geschaald worden waarbij er sprake is van  oproepkrachten of 
medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en flexibele inzet om pieken (vakanties, weekenden, 
evenementen) op te kunnen vangen. De werkgever stelt met instemming van de Ondernemingsraad op bedrijfsniveau een lijst op 
van functies waarop deze schaal van toepassing is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Per 1 januari 2016 en per 1 juni 2016 vindt een wijziging van bovenstaande tabel plaats in 
verband met het stijgen van de minimumlonen. De tabel wordt daarop aangepast. 

 
 
Overig: 
 De onderhandelingen voor een nieuwe, en in principe langere periode worden direct opgestart. 
 Werkgevers maken een voorstel om te komen tot een ontkoppeling van de CAR UWO inzake de 

primaire loonontwikkeling met de ambitie om deze koppeling te laten vervallen en de CAO 
Vermo als een volledig zelfstandige CAO verder te laten ontwikkelen met ingang van de 
volgende cao periode. 

 De duur en de opbouwde 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‐verzekering in 2016 en 2017 0,2% van de loonsom 
kost waarbij werkgevers en werknemers beiden 50% van de premie voor hun rekening zullen 
nemen, te weten 0,1% van de loonsom. Cao‐partijen spreken af zich aan te zullen sluiten bij het 
op te richten Nationale Private Aanvullende WW‐fonds, zodra dit fonds zich bekend maakt. De 
uitvoering van het Nationale Private Aanvullende WW‐fonds ligt in handen van een nationale 
uitvoerder. De nationale uitvoerder zal een uniforme regeling voor alle werknemers 
introduceren. Deze regeling wordt besproken en uitgewerkt in het CAO overleg in 2016 ten 
behoeve van een cao akkoord.   

 
Tot zover de aanpassingen op de huidige cao om vast te stellen met een looptijd tot 1 juli 2017, 
namens het bestuur van de werkgeversvereniging Vermo (Jancor de Boer, Jesse Smaal en Jan Belles) 
en vakorganisaties (Bart Schnoor (CNV),  Hanan Yagoubi (FNV)). 
De aanpassingen worden verwerkt in de CAO en dan ter ondertekening voorgelegd aan de partijen.  

Flexschaal – per 1 juli 2015 

Periodiek  Bruto maandloon 
 (op fulltime basis) 

0 (16 jaar)  € 595,60 

1 (17 jaar)  € 686,05 

2 (18 jaar)  € 791,60 

3 (19 jaar)  € 927,30 

4 (20 jaar)  € 1.093,15 

5 (21 jaar)  € 1.281,65 

6 (22 jaar)  € 1.507,00 

7 (23 jaar)  functieschaal 

   



Concept, vrijdag 9 oktober 2015 
 
 
 
 
De onderhandelaars van de VERMO werkgevers en de vakorganisaties zijn 
overeengekomen op 28 september 2015; 
 
 

1. Dat de resultaten van de onderhandelingen in juni worden aangepast en aangevuld 
met de nog openstaande onderhandelingspunten.  

2. De nieuwe cao periode gaat lopen tot 1 juli 2016. De onderhandelingen voor een 
nieuwe, in principe, langere periode worden direct verder opgestart. Met name omdat 
bonden en werkgevers ervaren dat de verdere ontwikkeling van de VERMO 
stagneert als er geen stappen worden gezet om deze cao te laten onderscheiden. 
Aan deze afspraak is gekoppeld dat de werkgevers een voorstel maken om te komen 
tot een ontkoppeling tussen de VERMO en de CARUWO inzake de primaire 
loonontwikkeling. Met de ambitie om deze koppeling te laten vervallen en de VERMO 
als volledig zelfstandige cao verder te laten ontwikkelen met ingang van de volgende 
cao periode;  

3. De feitelijke vrijval (0,74% van de loonsom 2015) pensioenvoordeel uit het 
pensioenakkoord wordt bij het loon gevoegd. Structureel aan het maandloon, met 
twk naar 1 januari 2015;   

4. De duur en de opbouwde 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-
verzekering in 2016 en 2017 0,2% van de loonsom kost. Werkgevers en werknemers 
nemen beiden 50% van de premie voor hun rekening, te weten 0,1% van de 
loonsom. Cao-partijen spreken af zich aan te zullen sluiten bij het op te richten 
Nationale Private Aanvullende WW-fonds, zodra dit fonds zich bekend maakt. De 
uitvoering van het Nationale Private Aanvullende WW-fonds ligt in handen van een 
nationale uitvoerder. De nationale uitvoerder zal een uniforme regeling voor alle 
werknemers introduceren. Deze regeling nemen cao-partijen over.  
 

Eén en ander is uitgewerkt in de bijlagen. 
 
Deze afspraken worden voorgelegd aan de leden en het bestuur van de 
werkgeversvereniging VERMO en aan de achterban van de bonden ter instemming.  
 
 

 
 



Uitwerking artikelen 
 
1. Artikel 2:2 Proeftijd 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd voor minimaal 7 de duur van 12 maanden of meer wordten de eerste twee maanden 
aangemerkt als proeftijd, tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt afgesproken dat geen proeftijd zal 
gelden of een kortere periode wordt overeengekomen. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd van minder dan 12 7 maanden wordt geende eerste maand aangemerkt als proeftijd 
opgenomen, tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt afgesproken dat geen proeftijd zal gelden of een 
kortere periode wordt overeengekomen. 

 
2. Artikel 2:3 Verlenging van de arbeidsovereenkomst 

Lid 1 
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek kan eEen arbeidsovereenkomst 
kan voor bepaalde tijd binnen een periode van maximaal drie twee jaar tweedriemaal worden verlengd 
zonder dat deze verlengde arbeidsovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van minimaal zes maanden de voor de eerste maal 
verlengde arbeidsovereenkomst is minimaal één maand van tevoren  geen een schriftelijke opzegging 
danwel verlaenging (inclusiefe voorwaarden) verstuurd. 
Indien deze bevestiging niet minimaal één maand van tevoren bekend is bij werknemer, dan  vereist. 
Indien bij de verlenging niet anders is overeengekomen,  wordt de voortgezette arbeidsovereenkomst 
voortgezet geacht voor eenzelfde periode, doch maximaal tot de periode van voor ééntwee jaar  te zijn 
verlengd. 
 
Lid 2 
 In afwijking van lid 1 kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in specifieke gevallen, indien dat 
het belang van de medewerker dient en deze daarmee instemt, binnen een periode van maximaal zes jaar 
driemaal worden verlengd zonder dat deze verlengde arbeidsovereenkomsten worden geacht te zijn 
aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor de beëindiging van de voor de eerste maal verlengde 
arbeidsovereenkomst is geen opzegging vereist. Indien bij de verlenging niet anders is overeengekomen, 
wordt de voortgezette arbeidsovereenkomst geacht voor eenzelfde periode, doch maximaal voor één jaar 
te zijn verlengd.[vervallen] 
 

 
3. Artikel 8:1 Einde arbeidsovereenkomst 
 
Lid 1 
Met inachtneming van de bepalingen van de wet, neemt de arbeidsovereenkomst een einde door: 
a.   wederzijds goedvinden [vaststellingsovereenkomst waarbij de wettelijke bedenktermijn van 
  toepassing is]; 
b.   opzegging door de medewerker of door werkgever werkgever. Werkgever dient voor de opzegging in 

verband met bedrijfseconomische reden of langdurig ziekteverzuim  toestemming te hebben 
verkregen van het UWV Werkbedrijf en bij ontslag vanawege persoonlijke redenen of een verstoorde 
arbeidsrelatie toestemming van het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ; (of; Wwerkgever volgt 
de wettelijke richtlijnen voor ontslagaanvraag, of; daarop is het burgerlijk wetboek van toepassing.  

c.   het bereiken van de AOW pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de pensioenregeling van het 
ABP; 
d.   deelname aan de FPU‐regeling; Deze vorm van einde arbeidsovereenkomst is alleen van toepassing 

voor de groep deelnemers die gebruik kunnen maken van de aangepaste FPU‐regeling. Dit zijn 
degenen die geboren zijn vóór 1950 én op 1 april 1997 deelnemer waren bij het ABP én dat sindsdien 
zijn gebleven. [vervallen] 

e.   het overlijden van de medewerker; 
f.  het verstrijken van de tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, tenzij de 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Beëindiging en voortzetting Voortzetting 
geschiedt conform artikel 2:3 lid 1. uitsluitend na schriftelijke bevestiging van werkgever; 

g.   ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter; 



h.   onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende gelijktijdig 
medegedeelde reden (in de zin van de artikelen 7:677 jo 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek) 
door werkgever of de medewerker; 

i.   het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens de overeengekomen proeftijd. 
 
 
Artikel 8:1 Opzegging van de arbeidsovereenkomst 
Lid 3 
Indien op grond van artikel 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhouding 1945 toestemming is verleend door het 
UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst op te zeggen, wordt de door werkgever in acht te nemen termijn 
verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand 
bedraagt.Op de fictieve opzegtermijn kan de termijn van de procedure bij het UWV en Kantonrechter in 
mindering worden gebracht, waarbij minimaal 1 maand opzegtermijn gehandhaafd blijft.  
 
 
 
Artikel 6:21 Ziekte 
Lid 2 
De medewerker die ouderschapsverlof geniet en ziek is krijgt alleen de uren betaald die hij zou werken. langer dan 14 
28 kalenderdagen wegens ziekte arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten heeft met 
ingang van de vijftiende 29e kalenderdag aanspraak op zijn volledige beloning. 
 
Artikel 6:22 Opbouw vakantie en vakantiebijslag 
Lid 2 
De medewerker die wegens ziekte niet staat is zijn werkzaamheden te verrichten heeft over de ouderschapsverlofuren 
geen recht op vakantiedagen. Indien de medewerker wegens ziekte arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn 
werkzaamheden te verrichten en deze ziekteperiode duurt langer dan 14 28 kalenderdagen, wordt met ingang van de 
vijftiende 29e kalenderdag de vermindering van de duur van de vakantie beëindigd. 
 
Lid 4 
Indien de medewerker wegens ziekte arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten en deze 
ziekteperiode duurt langer dan 14 28 kalenderdagen, vindt met ingang van de vijftiende 29e kalenderdag de opbouw van 
de vakantiebijslag weer plaats op basis van de volledige beloning. 
 
 


