
 

 

Principe akkoord CAO CB 
 

 

Op 18 april 2014 is tussen CB en FNV-Kiem een principe akkoord gesloten voor een nieuwe bedrijfscao. 

 

De belangrijkste punten waarop overeenstemming is bereikt, worden hieronder vermeld. Het akkoord wordt 

binnenkort aan de bedrijfsledengroep voorgelegd voor instemming. 

 

Looptijd 

Drie jaar: van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017. 

 

Salarissen 

De salarissen en salarisschalen worden gedurende de looptijd van de CAO verhoogd met 5,25%. 

 

De verhoging is als volgt verdeeld: 

 

- 1 juni 2014: 1% 

- 1 januari 2015: 1% 

- 1 juni 2015: 1% 

- 1 januari 2016: 1,25% 

- 1 juni 2016: 1% 

 

Een uitzondering op deze verhoging geldt voor de chauffeursgroep, waarvoor aparte afspraken zijn gemaakt. 

 

Toeslagen 

De ploegen- en onregelmatigheidstoeslagen blijven gedurende de looptijd van de cao ongewijzigd. 

 

Belangrijkste additionele CAO wijzigingen  

Voor nieuwe medewerkers geldt met ingang van 1 mei 2014, dat de vakantietoeslag wordt berekend over de 

periode van mei tot en met april van het afgelopen jaar.  

 

De aanvulling loondoorbetaling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is aangepast, zodat deze beter aansluit bij 

de betalingssystematiek van UWV. 

 

Het aanvangssalaris van schaal A wordt voortaan gebaseerd op het minimumloon. Daarmee vindt een koppeling 

in het salarisgebouw plaats met de hoogte van het minimumloon zoals door de overheid is vastgesteld.  

 

In aansluiting op het nieuwe verzuimbeleid van CB is afgesproken dat er specifieke aandacht zal zijn voor de 

gelijke behandeling van alle medewerkers met de mogelijkheid tot individueel maatwerk wanneer de 

omstandigheid hier om vraagt. 

 

Afspraken chauffeursgroep 

Voor de chauffeursgroep is een aantal aparte afspraken gemaakt. Deze betreffen de werking van compensatie-

uren, de wijze van afronding bij uitklokken en aanpassingen in het salarisgebouw. 

 

Er komen twee nieuwe salarisschalen bij voor chauffeurs, die het mogelijk maken het salarisniveau binnen de 

chauffeursgroep meer in overeenstemming te brengen met de beloning binnen het beroepsgoederenvervoer. 

Hierdoor kent CB de volgende salarisschalen voor de chauffeursgroep. 

 

Salarisschaal V1 geldt voor alle chauffeurs, die vanaf 1 mei 2014 bij CB in dienst treden. Deze schaal is 

gerelateerd aan schaal C van de CAO-Beroepsgoederenvervoer. 

 

Salarisschaal V2 geldt voor alle chauffeurs die op  30 april 2014 bij CB in dienst waren en binnen de 

eindsalarissen van V2 passen. Deze schaal is gerelateerd aan schaal D van de CAO-Beroepsgoederenvervoer.  

 

De huidige salarisschaal V blijft gelden voor alle chauffeurs die op 30 april 2014 bij CB in dienst waren en een 

salaris hebben dat boven het niveau van de V2 schaal ligt. Schaal V komt in de toekomst te vervallen wanneer de 

eindsalarissen van schaal V2 door indexatie op hetzelfde niveau zijn gekomen als de eindsalarissen van 

schaal V.  



Principe akkoord CAO CB 
blad 2 van 2 

 

 

Verhoging van de eindsalarissen van V1 en V2 vindt ieder jaar plaats op 1 januari op basis van het totale 

percentage aan structurele CAO verhogingen van het beroepsgoederenvervoer over het afgelopen jaar. Ook de 

individuele salarissen worden met dit percentage verhoogd. 

 

Zowel de eindsalarissen als de individuele salarissen van de chauffeurs in de V schaal worden op het huidige 

niveau gehandhaafd, totdat de betreffende chauffeur in de V2 schaal past. Hierna is persoonlijke salarisgroei 

mogelijk conform de regeling voor schaal V2.  

 

De opgebouwde pensioenrechten, worden voor chauffeurs in schaal V1, V2 en V, geïndexeerd met de 

gemiddelde collectieve CAO-verhoging van CB, conform de pensioenregeling van CB. 

 

Ter compensatie van de koopkracht ontvangen de chauffeurs in schaal V2 en V incidentele uitkeringen. 

 

Salarisschalen Vervoer 
 

   Schaal aan- eind- eind- eind-       

     vang- salaris salaris salaris   verhoging   

     salaris             

        1  2  3  2% 4% 6% 

  V1   1.576 1.685 1.939 2.036 30 65 95 

 V2   1.580 1.911 2.064 2.167 30 65 95 

          

  V   1.583 2.057  2.234  2.301  30  65  95  

 

Incidentele uitkeringen schaal V2 

Indien de CB-CAO gedurende het afgelopen jaar een hoger percentage structurele loonstijging kent dan het 

Beroepsgoederenvervoer, dan wordt het verschil tussen beide in januari als een extra eenmalige uitkering 

verstrekt (% x 12 x maandsalaris).   

 

Deze incidentele regeling voor schaal V2 vervalt aan het einde van deze CAO termijn. 

 

Incidentele uitkering schaal V 

Voor chauffeurs in schaal V geldt dat de structurele verhogingen vanuit de CAO-Beroepsgoederenvervoer van 

het afgelopen jaar in januari als eenmalige uitkering worden verstrekt (% x 12 x maandsalaris).  

 

Indien de CB-CAO gedurende het afgelopen jaar een hoger percentage structurele loonstijging kent dan het 

Beroepsgoederenvervoer, dan wordt het verschil tussen beide in januari als een extra eenmalige uitkering 

verstrekt (% x 12 x maandsalaris).   

 

Wanneer de jaarlijkse structurele loonstijging van CB lager is dan de CAO-stijging uit het Beroeps-

goederenvervoer, dan geldt voor de incidentele uitkering maximaal het percentage CAO-stijging van CB.  

 

Deze incidentele regeling voor schaal V vervalt bij individuele overgang naar schaal V2. Deze overgang wordt 

jaarlijks op 1 januari bekeken. 

 

Overwerkvergoeding Vervoer 

Met ingang van 1 januari 2016 zal de overwerkvergoeding voor chauffeurs van maandag tot en met vrijdag 

worden verhoogd van 125% naar 130%. Ook op dit vlak ontstaat daarmee een betere aansluiting op het 

beroepsgoederenvervoer. Voor het weekend gelden aparte overwerktoeslagen. 

 

Onkostenvergoeding Vervoer 

Indien de arbeidstijd op of voor 5.30 uur ligt, geldt een onkostenvergoeding van € 3 netto. 

 

 


