
ONDERHANDELINGSRESULTAAT 

 

Partijen betrokken bij de totstandkoming van de CAO voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel 2016-2017, te 

weten de Koninklijke Boekverkopersbond, de Novaka Organisatie Kantoorbranche en CNV Vakmensen, zijn het 

navolgende overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door hun respectievelijke achterbannen. 

 

Looptijd 

De CAO voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel kent een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017. 

Salarissen 

De salarissen en de salarisschalen tot en met een bedrag van bruto € 37.500,= (inclusief vakantiebijslag) op jaarbasis 

worden verhoogd met 1,0% per 1 januari 2017. 

Reiskosten 

De bestaande tekst van artikel 14 van de cao (reiskostenvergoeding), zoals vermeld bij de (eerste) asterisk (*) wordt 

gewijzigd in: “* Met ingang van 1 april 2016 geldt dat indien anders dan met vervoer tegen (betalings-)bewijs wordt 

gereisd, de reiskosten gelijk zijn aan het maximaal fiscaal onbelast te vergoeden bedrag per kilometer. In het 

kalenderjaar 2016 is dat € 0,19 per kilometer.” 

Protocollaire bepalingen 

Aan de tekst van de protocollaire bepalingen worden de volgende artikelen toegevoegd: 

(artikel h) 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 aanvulling 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 

kosten voor de uitvoering zullen voor werkgevers nagenoeg nihil zijn. 

De looptijd van deze afspraak bedraagt 5 jaar. De afspraak wordt in een aparte cao vastgelegd. Tussentijdse 

wijzigingen en de premiestelling worden door cao-partijen bekrachtigd. 

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend op 11 oktober 2016 

G.W.M. Fijen (Novaka)       ……………………… 

M. van Everdingen (KBb)      ……………………… 

M. den Heijer (CNV Vakmensen)     ……………………… 


