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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Slijterijen 2012/2013 
Verbindendverklaring CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 maart 
2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de Slijterijen 

UAW Nr. 11292 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van de Vereniging Drankenhandel Nederland mede namens de overige partijen bij 
bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst; 

Partijen ter ener zijde: de Koninklijke SlijtersUnie en de Vereniging Drankenhandel Nederland; 

Partijen ter andere zijde: CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten. 

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van 
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Besluit: 

Dictum  I  

Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III en IV is bepaald: 

Artikel 1 Werkingssfeer 

1. Deze overeenkomst geldt, voor alle werknemers in dienst van een werkgever, met uitzondering van 
personen, uitsluitend werkzaam op het hoofdkantoor of het centrale magazijn, waarop enige andere 
collectieve arbeidsovereenkomst of bindende regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden van 
toepassing is. 

2. Voor hulpkrachten geldt, in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, niet het bepaalde in artikel 8. 

3. Voor oproepkrachten geldt, in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, alleen het bepaalde in de 
artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 19, 27 en 33. 

4. Voor vakantiewerkers geldt, in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, alleen het bepaalde in de 
artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 25 en 33. 

Artikel 2 Definities 

Deze overeenkomst verstaat onder: 
1. Slijterij: iedere inrichting, waarin volgens de Drank- en Horecawet het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend. 
2. Werkgever: zijnde een ieder die een of meerdere slijterijen, één of meerdere gespecialiseerde wijnwinkels 
of één of meerdere gespecialiseerde bierwinkels exploiteert en één of meer werknemers in de zin van deze in 
dienst heeft. 
3. Werknemer: iedere man of vrouw in dienst van een werkgever in de zin van deze. 
4. Werknemer in volledige dienst (fulltimer): iedere werknemer die in de regel gedurende 4/5 of meer van de 
normale arbeidstijd werkzaam is; voor het vaststellen van deze norm worden de als gevolg van de 
kwalificatieplicht niet gewerkte uren als arbeidstijd aangemerkt, ongeacht of voor deze uren al dan niet loon 
wordt betaald. 
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5. Werknemer in onvolledige dienst (parttimer):
minder dan 4/5 van de normale arbeidstijd werkzaam is; voor het vaststellen van deze norm worden als 
gevolg van de partiële leerplicht niet gewerkte uren als arbeidstijd aangemerkt, ongeacht of voor d
dan niet loon wordt betaald.
6. Hulpkracht: ieder die in de regel niet meer dan 12 uren per week werkzaam is.
7. Oproepkracht: ieder die wegens tijdelijke drukte of andere redenen op afroep werkzaam is.
8. Loon: het totale door de werknemer in 
eventuele provisie en/of huurtoeslag) doch met uitzondering van overwerkvergoedingen, de toeslag voor het 
werken op de wekelijkse koopavond en de zaterdagmiddag, vakantiebijslagen, winstuitkeringen
uitkeringen, hoe dan ook genaamd.
9. Filiaalbeheerder: de werknemer die de gehele dagelijkse leiding heeft over een slijterij.
10. Vakantiewerker: iedere scholier of student die tijdens een aaneengesloten vakantiesluiting van 
onderwijsinstellingen als werknemer gedurende ten hoogste acht weken arbeid verricht.

Artikel 3 Verplichtingen werkgever

Algemeen 

1. De werkgever verplicht zich al datgene te doen en na te laten wat een goed werkgever in gelijke 
omstandigheden behoort te doen en na te laten

3. De werkgever zet zich in voor een beleid, gericht op gelijke kansen op arbeid voor gelijkwaardige 
werknemers ongeacht leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens
geloofsovertuiging, huidskleur, ras of etnische afkomst, nationa
zodanige wijze toegepast dat er geen strijdigheid ontstaat met de objectieve vereisten van de functie.

Arbeidsovereenkomst 

4. De werkgever mag geen arbeidsovereenkomsten afsluiten die in strijd zijn met de bepalin
regeling, tenzij er sprake is van afwijking in voor de werknemer gunstige zin.

5. De werknemer ontvangt een schriftelijke aanstelling, waarin tenminste worden vermeld:
a. de datum van indiensttreding;
b. de functie, waarin hij wordt aangesteld
c. de groep, waarin hij is ingedeeld;
d. het aan de functie verbonden loon;
e. eventuele bijzondere voorwaarden;
f. de voor hem geldende werktijden;
g. de overeengekomen proeftijd.
De werknemer retourneert een kopie voor akkoord getekend.

6. Wijziging van de voorwaarden, als vermeld in de schriftelijke aanstelling wordt tijdig schriftelijk 
bevestigd onder vermelding van de datum van ingang.

7. De werkgever heeft het recht om voor een werknemer met een kwalificatieplicht een afzonderlijke 
arbeidsovereenkom
aangepaste vakantieregeling en het loon over die dagen, waarop de betreffende werknemer vrijwillig 
arbeid verricht. 

8. Voor ieder nieuw dienstverband geldt een proeftijd 
werknemer schriftelijk overeenkomen dat geen of een kortere proeftijd wordt bedongen. Bij het 
omzetten van een dienstverband kan geen nieuwe proeftijd bedongen worden.

9. De werkgever is verplicht iedere loonuitbet
werknemer gestelde loonspecificatie waaruit de periode waarop de betaling betrekking heeft, de 
samenstelling van het loon en de eventuele toeslagen, alsmede de daarop toegepaste inhoudingen 
duidelijk blijken. 

Arbeidsduur 

10. De werknemer die een contract heeft voor minder dan de normale arbeidsduur maar meer uren werkt 
dan dit contract aangeeft heeft naast recht op loon voor de extra gewerkte uren, recht op aanvullende 
opbouw van vakantie, vakantiegeld, a
verzekeringsrechten, tenzij de extra gewerkte uren door doorbetaalde vrije uren worden 
gecompenseerd. 
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11. In geval er sprake is van een structurele situatie dat een werknemer meer uren werkt dan is 
overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, zal de werkgever deze arbeidsovereenkomst aanpassen 
aan de feitelijke situatie. Aanpassing kan maximaal plaatsvinden tot de normale arbeidsduur.
a. In het geval er sprake is van een structurele wijziging van het aantal te 

arbeidsovereenkomst direct aangepast.
b. Indien een werknemer gedurende drie achtereenvolgende loonperioden van 4 weken/1 maand 

meer uren heeft gewerkt dan contractueel overeengekomen (inclusief ADV), zal de werkgever het 
contract aanpassen aan het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in voornoemde periode 
heeft gewerkt, tenzij er sprake is van tijdelijke incidentele situaties, zoals:
– vervanging wegens ziekte;
– vervanging wegens zwangerschap;
– vervanging tijdens verlof;
– extra uren in vakantieperiode (juli/augustus) en in verband met feestdagen.

Bij kortdurende incidentele situaties wordt de meetperiode verlengd met de duur daarvan.
Contractaanpassing hoeft niet plaats te vinden indien de werknemer dit niet wenst.

12. De werkgever zal verzoeken van de werknemer om in deeltijd te gaan werken met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandelen. De belangen van de werkgever en de werknemer zullen worden 
afgewogen. Beslissingen kunnen op zorgvuldigheid worden getoetst door de Vaste Com
32 Naleving van de cao).

13. Werkgevers maken gebruik van uitzendbureaus die bij de Stichting Normering Arbeid in het Register 
Normering Arbeid zijn geregistreerd en voldoen aan NEN
aangemelde onderneming die bezig zijn met NEN
buitenlands uitzendbureau betreft, aan gelijkwaardige voorwaarden voldoet, hetgeen kan blijken uit 
registratie in het Register van Vereniging Registratie Ondernemingen.

Artikel 4 Verplichtingen werknemer

1. De werknemer is verplicht al datgene te doen en na te laten wat een goed werknemer in gelijke 
omstandigheden behoort te doen en na te laten; daaronder valt in ieder geval het zich houden aan 
reglementen en voorschriften en het
leidinggevenden. 

2. De werknemer is onder meer verplicht:
a. Geen geld van de werkgever eigenmachtig of als voorschot ten eigen bate op te nemen of in te 

houden; 
b. Zich geen goederen van de werkgever
c. Zonder schriftelijke toestemming van de werkgever geen andere goederen te (doen) verkopen of 

ten verkoop in voorraad te hebben dan die van de werkgever;
d. De aanwijzingen c.q. instructies van de ar

geoordeeld in het kader van het ziektebeleid;
e. Zowel gedurende de dienstbetrekking als na de beëindiging daarvan strikte geheimhouding te 

betrachten ten aanzien van die zaken en personen betreffende het bed
waarvan de openbaarmaking in strijd zou zijn met de zorgvuldigheid en het fatsoen, die in het 
maatschappelijk en zakelijk leven betamelijk is.

Artikel 5 Verbod op nevenarbeid

1. Het is de werknemer in volledige dienst verboden zonde
arbeid voor derden te verrichten als ook arbeid zonder beloning voor of bij derden, indien deze arbeid 
een dusdanig beslag legt op de tijd van de betrokken werknemer, dat de vervulling van zijn functie 
daaronder lijdt. 

Artikel 6 Arbeidstijd 

1. a. De werkgever stelt de indeling van de arbeidstijd vast, waarbij hij rekening houdt met het bepaalde 
in dit artikel, de artikelen 7 t/m 11 van deze cao en wettelijke voorschriften.

b. Uitgangspunt bij de indeling van de dag
aaneengesloten zal zijn.

2. De normale arbeidstijd bedraagt:
a. Gemiddeld ten hoogste 40 uur per week berekend per periode van vier aaneensluitende weken, 

waarbij deze perioden elkaar niet mogen overlappen;
b. Ten hoogste 9 uur per dag.
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Gemiddeld ten hoogste 40 uur per week berekend per periode van vier aaneensluitende weken, 
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Onder de normale arbeidstijd vallen niet de uren waarmee in enige week een arbeidstijd van 45 uur is 
overschreden. 

3. Voor de berekening van de normale wekelijkse arbeidstijd worden tot een periode van vier weken 
uitsluitend die weken gerekend, die niet reeds bij het bepalen van de gemiddelde arbeidsduur over enige 
andere zodanige periode in aanmerking zijn genomen. Hierbij worden de uren, waarmede in enige week 
een arbeidstijd van 48 uur is overschreden, buiten beschouwing gela

4. a. Bij het opstellen van roosters wordt rekening gehouden met de (structurele) afspraken die met de 
werknemer zijn gemaakt over zijn werktijden. Wijziging van deze afspraken vindt plaats in overleg 
met de betrokken werknemer;

b. Roosters en werktij
c. De werknemers kunnen niet worden verplicht meer dan 2 avonden per week na 18.00 uur te 

werken. 

6. De werknemer die op een dag meer dan 4,5 uur werkt en na 19.00 uur doorwerkt, heeft recht op een 
maaltijd van redelijke kwaliteit of recht op een vergoeding voor een aangeschafte maaltijd van maximaal 
€ 7,00 op declaratiebasis (per 1 augustus 2011). Bij ondernemingen bestaande, in positieve zin van de 
cao afwijkende, regelingen kunnen niet eenzijdig worden aang

7. De werkgever kan de werknemer niet verplichten om tijdens onbetaalde pauzes in het bedrijf te 
verblijven. 

Artikel 7 Arbeidsduurverkorting

1. De werknemer heeft bij een normale wekelijkse arbeidstijd recht op 124 roostervrije uren per 
kalenderjaar. Voor de werknemer die minder dan de normale wekelijkse arbeidstijd werkzaam is of die in 
de loop van het kalenderjaar in dienst treedt dan wel met wie het dienstverband beëindigd wordt, geldt 
deze bepaling naar evenredigheid.

2. De roostervrije uren worden in overleg met de ondernemingsraad of bij het ontbreken daarvan na overleg 
met de werknemers door de werkgever vastgesteld. De werkgever zal hierbij rekening houden met de 
wensen van de werknemer. De roostervrije tijd wordt zo vroeg mogelijk
opgenomen. Indien over de bestaande regeling geen duidelijkheid bestaat zullen de roostervrije uren 
worden toegekend door tenminste:
– een halve roostervrije dag per twee weken; of
– een hele roostervrije dag per vier weke

3. In geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer op reeds vastgestelde roostervrije uren, vervalt de 
aanspraak op reeds vastgestelde uren.

4. Bij arbeidsongeschiktheid worden alleen gedurende de eerste drie maanden normaal roostervrije uren 
opgebouwd. De in deze periode opgebouwde roostervrije uren worden na afloop van de 
arbeidsongeschiktheid wederom ingeroosterd.

4. Roostervrije uren die samenvallen met buitengewone verlofdagen of feestdagen dienen op een later 
tijdstip, doch uiterlijk binnen twe

5. Ter voorbereiding op zijn pensionering geldt voor een werknemer van 61 jaar en ouder een 
arbeidsduurverkorting, uitgedrukt in extra vakantiedagen. Voor een 61
arbeidsduurverkorting vastgesteld op een k
en 64-jarige op een halve dag per maand (6 dagen op jaarbasis).

Artikel  8  Toeslag voor bijzondere uren

1. a. Aan de werknemers wordt voor ieder gewerkt uur een toeslag gegeven gedurende de aangege
tijdstippen: 

Van maandag tot en met vrijdag
– tussen 18.00 uur en 21.00 uur
– tussen 21.00 uur en 06.00 uur
 
Zaterdag 
– tussen 14.00 uur en 18.00 uur
– tussen 18.00 uur en 24.00 uur
 
Zondag 
– tussen 00.00 uur en 24.00 uur
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Onder de normale arbeidstijd vallen niet de uren waarmee in enige week een arbeidstijd van 45 uur is 

Voor de berekening van de normale wekelijkse arbeidstijd worden tot een periode van vier weken 
e weken gerekend, die niet reeds bij het bepalen van de gemiddelde arbeidsduur over enige 

andere zodanige periode in aanmerking zijn genomen. Hierbij worden de uren, waarmede in enige week 
een arbeidstijd van 48 uur is overschreden, buiten beschouwing gelaten. 

Bij het opstellen van roosters wordt rekening gehouden met de (structurele) afspraken die met de 
werknemer zijn gemaakt over zijn werktijden. Wijziging van deze afspraken vindt plaats in overleg 
met de betrokken werknemer; 
Roosters en werktijden worden 4 weken van te voren bekend gemaakt;
De werknemers kunnen niet worden verplicht meer dan 2 avonden per week na 18.00 uur te 

De werknemer die op een dag meer dan 4,5 uur werkt en na 19.00 uur doorwerkt, heeft recht op een 
an redelijke kwaliteit of recht op een vergoeding voor een aangeschafte maaltijd van maximaal 

€ 7,00 op declaratiebasis (per 1 augustus 2011). Bij ondernemingen bestaande, in positieve zin van de 
cao afwijkende, regelingen kunnen niet eenzijdig worden aangepast. 

De werkgever kan de werknemer niet verplichten om tijdens onbetaalde pauzes in het bedrijf te 

Artikel 7 Arbeidsduurverkorting 

De werknemer heeft bij een normale wekelijkse arbeidstijd recht op 124 roostervrije uren per 
kalenderjaar. Voor de werknemer die minder dan de normale wekelijkse arbeidstijd werkzaam is of die in 
de loop van het kalenderjaar in dienst treedt dan wel met wie het dienstverband beëindigd wordt, geldt 
deze bepaling naar evenredigheid. 

je uren worden in overleg met de ondernemingsraad of bij het ontbreken daarvan na overleg 
met de werknemers door de werkgever vastgesteld. De werkgever zal hierbij rekening houden met de 
wensen van de werknemer. De roostervrije tijd wordt zo vroeg mogelijk bekend gemaakt en in het rooster 
opgenomen. Indien over de bestaande regeling geen duidelijkheid bestaat zullen de roostervrije uren 
worden toegekend door tenminste: 

een halve roostervrije dag per twee weken; of 
een hele roostervrije dag per vier weken. 

In geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer op reeds vastgestelde roostervrije uren, vervalt de 
aanspraak op reeds vastgestelde uren. 

Bij arbeidsongeschiktheid worden alleen gedurende de eerste drie maanden normaal roostervrije uren 
uwd. De in deze periode opgebouwde roostervrije uren worden na afloop van de 

arbeidsongeschiktheid wederom ingeroosterd. 

Roostervrije uren die samenvallen met buitengewone verlofdagen of feestdagen dienen op een later 
tijdstip, doch uiterlijk binnen twee maanden te worden opgenomen. 

Ter voorbereiding op zijn pensionering geldt voor een werknemer van 61 jaar en ouder een 
arbeidsduurverkorting, uitgedrukt in extra vakantiedagen. Voor een 61- en 62
arbeidsduurverkorting vastgesteld op een kwart dag per maand (3 dagen op jaarbasis) en voor een 63

jarige op een halve dag per maand (6 dagen op jaarbasis). 

Artikel  8  Toeslag voor bijzondere uren 

Aan de werknemers wordt voor ieder gewerkt uur een toeslag gegeven gedurende de aangege

Van maandag tot en met vrijdag 
tussen 18.00 uur en 21.00 uur 
tussen 21.00 uur en 06.00 uur 

tussen 14.00 uur en 18.00 uur 
tussen 18.00 uur en 24.00 uur 

24.00 uur 

21 maart 2012 

Onder de normale arbeidstijd vallen niet de uren waarmee in enige week een arbeidstijd van 45 uur is 

Voor de berekening van de normale wekelijkse arbeidstijd worden tot een periode van vier weken 
e weken gerekend, die niet reeds bij het bepalen van de gemiddelde arbeidsduur over enige 

andere zodanige periode in aanmerking zijn genomen. Hierbij worden de uren, waarmede in enige week 
 

Bij het opstellen van roosters wordt rekening gehouden met de (structurele) afspraken die met de 
werknemer zijn gemaakt over zijn werktijden. Wijziging van deze afspraken vindt plaats in overleg 

den worden 4 weken van te voren bekend gemaakt; 
De werknemers kunnen niet worden verplicht meer dan 2 avonden per week na 18.00 uur te 

De werknemer die op een dag meer dan 4,5 uur werkt en na 19.00 uur doorwerkt, heeft recht op een 
an redelijke kwaliteit of recht op een vergoeding voor een aangeschafte maaltijd van maximaal 

€ 7,00 op declaratiebasis (per 1 augustus 2011). Bij ondernemingen bestaande, in positieve zin van de 

De werkgever kan de werknemer niet verplichten om tijdens onbetaalde pauzes in het bedrijf te 

De werknemer heeft bij een normale wekelijkse arbeidstijd recht op 124 roostervrije uren per 
kalenderjaar. Voor de werknemer die minder dan de normale wekelijkse arbeidstijd werkzaam is of die in 
de loop van het kalenderjaar in dienst treedt dan wel met wie het dienstverband beëindigd wordt, geldt 

je uren worden in overleg met de ondernemingsraad of bij het ontbreken daarvan na overleg 
met de werknemers door de werkgever vastgesteld. De werkgever zal hierbij rekening houden met de 

bekend gemaakt en in het rooster 
opgenomen. Indien over de bestaande regeling geen duidelijkheid bestaat zullen de roostervrije uren 

In geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer op reeds vastgestelde roostervrije uren, vervalt de 

Bij arbeidsongeschiktheid worden alleen gedurende de eerste drie maanden normaal roostervrije uren 
uwd. De in deze periode opgebouwde roostervrije uren worden na afloop van de 

Roostervrije uren die samenvallen met buitengewone verlofdagen of feestdagen dienen op een later 

Ter voorbereiding op zijn pensionering geldt voor een werknemer van 61 jaar en ouder een 
en 62-jarige is de 

wart dag per maand (3 dagen op jaarbasis) en voor een 63- 

Aan de werknemers wordt voor ieder gewerkt uur een toeslag gegeven gedurende de aangegeven 

 
33 1/3% 
50% 
 
 
33 1/3% 
50% 
 
 
100% 
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b. De vorm waarin toeslag wordt uitgekeerd (vrije tijd of geld) voor zover het toeslag voor nieuw te 
werken uren betreft, wordt in overleg met de werknemer vastgesteld, voor bedrijfsleiders bepaalt de 
werkgever de vorm van de toeslag na ove

c. Indien de toeslag wordt gegeven in vrije tijd geldt:
– de werkgever neemt de vrije tijd op in het werkrooster en houdt hierbij rekening met de wensen 

van de werknemer;
– indien niet binnen 6 maanden is gecompenseerd vindt alsnog uitbetaling plaats

2. In afwijking van artikel 8 lid 1 sub a gelden voor distributiecentra de volgende toeslagpercentages:
Van maandag tot en met vrijdag
– tussen 20.00 uur en 22.00 uur
– tussen 22.00 en 06.00 uur
 
Zaterdag 
– tussen 00.00 uur en 06.00 uur
– tussen 14.00 uur en 18.00 uur
– tussen 18.00 uur en 24.00 uur
 
Zondag 
– tussen 00.00 uur en 24.00 uur

Artikel 9 Vijfdaagse werkweek

1. Ter verwezenlijking van een vijfdaagse werkweek wordt door de werknemer op 52 dagen per 
kalenderjaar geen arbeid verricht, los van de overige vrije dagen bedoeld in de artikelen 8, 10, 11, 15 en 
18. 

2. De werkgever stelt de in het voorgaande lid genoemde 52 vrije dagen vast, waarbij hij rekening houdt 
met de wensen van de werknemer. De vrije 
zoveel mogelijk als hele vrije dagen en over het hele jaar verspreid kunnen worden genoten.

3. De werknemer, die gedurende het hele vakantiejaar wekelijks een vaste vrije dag heeft, wordt geacht zij
vrije dag genoten te hebben, indien deze dag samenvalt met een feestdag als bedoeld in artikel 11.

Artikel 10 Overwerk 

1. Van overwerk is alleen sprake indien de werknemer, na overleg tussen de werkgever en de werknemer, 
opdracht heeft gekregen buiten d
zal zo min mogelijk worden opgedragen. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet tot het verrichten 
van overwerk worden verplicht.

2. Onder overwerk wordt in ieder geval verstaan:
a. de meer dan 9 uur per dag gewerkte uren;
b. de meer dan 45 uur per week gewerkte uren;
c. de meer dan gemiddeld ten hoogste 40 uur per week gewerkte uren, berekend per periode van vier 

aansluitende weken, waarbij deze perioden elkaar niet mogen overlappen;
d. de op zondag gewerkte uren als het de zesde werkdag in de week betreft, tenzij deze zullen worden 

gecompenseerd in de eerstvolgende 6 kalenderdagen.

3. Onder overwerk wordt niet verstaan:
a. De opgedragen arbeid verricht gedurende niet langer dan een k

normale arbeidstijd, wegens drukke werkzaamheden of voor het afmaken van een bepaalde taak: 
voor deze arbeid geldt geen toeslag, maar de gewerkte tijd wordt in tijd gecompenseerd of 
uitbetaald; 

b. De arbeid verricht voor 
andere dan in artikel 11 genoemde feestdagen, mits deze uren worden ingehaald uiterlijk in de week 
voorafgaand aan of volgend op de week waarin de sluiting valt;

c. De arbeid verricht o
weken door een gelijkwaardige vrije dag is vervangen;

d. De arbeid verricht door filiaalbeheerders ingedeeld in de functiegroepen 5 A en B gedurende in 
totaal maximaal vijf uur

4. Voor elk uur overwerk wordt het normale uurloon betaald vermeerderd met een toeslag van:
a. 25% voor de eerste 2 overuren per dag;
b. 50% voor de daarop volgende overuren per dag.

5. Het uurloon is het normale weekloon gedeeld door 40.
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De vorm waarin toeslag wordt uitgekeerd (vrije tijd of geld) voor zover het toeslag voor nieuw te 
werken uren betreft, wordt in overleg met de werknemer vastgesteld, voor bedrijfsleiders bepaalt de 
werkgever de vorm van de toeslag na overleg. 
Indien de toeslag wordt gegeven in vrije tijd geldt: 

de werkgever neemt de vrije tijd op in het werkrooster en houdt hierbij rekening met de wensen 
van de werknemer; 
indien niet binnen 6 maanden is gecompenseerd vindt alsnog uitbetaling plaats

In afwijking van artikel 8 lid 1 sub a gelden voor distributiecentra de volgende toeslagpercentages:
Van maandag tot en met vrijdag 

tussen 20.00 uur en 22.00 uur 
tussen 22.00 en 06.00 uur 

tussen 00.00 uur en 06.00 uur 
tussen 14.00 uur en 18.00 uur 
tussen 18.00 uur en 24.00 uur 

tussen 00.00 uur en 24.00 uur 

Artikel 9 Vijfdaagse werkweek 

Ter verwezenlijking van een vijfdaagse werkweek wordt door de werknemer op 52 dagen per 
kalenderjaar geen arbeid verricht, los van de overige vrije dagen bedoeld in de artikelen 8, 10, 11, 15 en 

De werkgever stelt de in het voorgaande lid genoemde 52 vrije dagen vast, waarbij hij rekening houdt 
met de wensen van de werknemer. De vrije dagen worden in ieder geval zodanig vastgesteld, dat deze 
zoveel mogelijk als hele vrije dagen en over het hele jaar verspreid kunnen worden genoten.

De werknemer, die gedurende het hele vakantiejaar wekelijks een vaste vrije dag heeft, wordt geacht zij
vrije dag genoten te hebben, indien deze dag samenvalt met een feestdag als bedoeld in artikel 11.

Van overwerk is alleen sprake indien de werknemer, na overleg tussen de werkgever en de werknemer, 
opdracht heeft gekregen buiten de voor hem geldende normale arbeidstijd arbeid te verrichten. Overwerk 
zal zo min mogelijk worden opgedragen. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet tot het verrichten 
van overwerk worden verplicht. 

Onder overwerk wordt in ieder geval verstaan: 
de meer dan 9 uur per dag gewerkte uren; 
de meer dan 45 uur per week gewerkte uren; 
de meer dan gemiddeld ten hoogste 40 uur per week gewerkte uren, berekend per periode van vier 
aansluitende weken, waarbij deze perioden elkaar niet mogen overlappen;
de op zondag gewerkte uren als het de zesde werkdag in de week betreft, tenzij deze zullen worden 
gecompenseerd in de eerstvolgende 6 kalenderdagen. 

Onder overwerk wordt niet verstaan: 
De opgedragen arbeid verricht gedurende niet langer dan een kwartier per dag aansluitend aan de 
normale arbeidstijd, wegens drukke werkzaamheden of voor het afmaken van een bepaalde taak: 
voor deze arbeid geldt geen toeslag, maar de gewerkte tijd wordt in tijd gecompenseerd of 

De arbeid verricht voor het inhalen van uren waarop niet gewerkt is wegens bedrijfssluiting op 
andere dan in artikel 11 genoemde feestdagen, mits deze uren worden ingehaald uiterlijk in de week 
voorafgaand aan of volgend op de week waarin de sluiting valt; 
De arbeid verricht op een van de in artikel 9 bedoelde 52 vrije dagen, voor zover deze dag binnen 4 
weken door een gelijkwaardige vrije dag is vervangen; 
De arbeid verricht door filiaalbeheerders ingedeeld in de functiegroepen 5 A en B gedurende in 
totaal maximaal vijf uur per week boven de normale arbeidsduur (arbeidstijd).

Voor elk uur overwerk wordt het normale uurloon betaald vermeerderd met een toeslag van:
25% voor de eerste 2 overuren per dag; 
50% voor de daarop volgende overuren per dag. 

het normale weekloon gedeeld door 40. 

21 maart 2012 

De vorm waarin toeslag wordt uitgekeerd (vrije tijd of geld) voor zover het toeslag voor nieuw te 
werken uren betreft, wordt in overleg met de werknemer vastgesteld, voor bedrijfsleiders bepaalt de 

de werkgever neemt de vrije tijd op in het werkrooster en houdt hierbij rekening met de wensen 

indien niet binnen 6 maanden is gecompenseerd vindt alsnog uitbetaling plaats. 

In afwijking van artikel 8 lid 1 sub a gelden voor distributiecentra de volgende toeslagpercentages: 
 
25% 
50% 
 
 
50% 
25% 
50% 
 
 
100% 

Ter verwezenlijking van een vijfdaagse werkweek wordt door de werknemer op 52 dagen per 
kalenderjaar geen arbeid verricht, los van de overige vrije dagen bedoeld in de artikelen 8, 10, 11, 15 en 

De werkgever stelt de in het voorgaande lid genoemde 52 vrije dagen vast, waarbij hij rekening houdt 
dagen worden in ieder geval zodanig vastgesteld, dat deze 

zoveel mogelijk als hele vrije dagen en over het hele jaar verspreid kunnen worden genoten. 

De werknemer, die gedurende het hele vakantiejaar wekelijks een vaste vrije dag heeft, wordt geacht zijn 
vrije dag genoten te hebben, indien deze dag samenvalt met een feestdag als bedoeld in artikel 11. 

Van overwerk is alleen sprake indien de werknemer, na overleg tussen de werkgever en de werknemer, 
e voor hem geldende normale arbeidstijd arbeid te verrichten. Overwerk 

zal zo min mogelijk worden opgedragen. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet tot het verrichten 

de meer dan gemiddeld ten hoogste 40 uur per week gewerkte uren, berekend per periode van vier 
aansluitende weken, waarbij deze perioden elkaar niet mogen overlappen; 
de op zondag gewerkte uren als het de zesde werkdag in de week betreft, tenzij deze zullen worden 

wartier per dag aansluitend aan de 
normale arbeidstijd, wegens drukke werkzaamheden of voor het afmaken van een bepaalde taak: 
voor deze arbeid geldt geen toeslag, maar de gewerkte tijd wordt in tijd gecompenseerd of 

het inhalen van uren waarop niet gewerkt is wegens bedrijfssluiting op 
andere dan in artikel 11 genoemde feestdagen, mits deze uren worden ingehaald uiterlijk in de week 

p een van de in artikel 9 bedoelde 52 vrije dagen, voor zover deze dag binnen 4 

De arbeid verricht door filiaalbeheerders ingedeeld in de functiegroepen 5 A en B gedurende in 
per week boven de normale arbeidsduur (arbeidstijd). 

Voor elk uur overwerk wordt het normale uurloon betaald vermeerderd met een toeslag van: 
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6. In plaats van overwerk te betalen met extra loon overeenkomstig het voorafgaande kan de werkgever het 
overwerk compenseren door, mits binnen de eerstvolgende 26 weken, extra vrije tijd te geven 
overeenkomende met 
binnen 26 weken is gecompenseerd door extra vrije tijd of betaald met extra loon, heeft de werknemer 
het recht om te bepalen welke vorm van compensatie wordt toegepast, in tijd
conform artikel 17 of in geld. Als vaste afrekenmomenten worden vastgesteld: 1 januari en 1 juli van ieder 
jaar. 

7. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor filiaalbeheerders behoudens:
– wanneer het arbeid betreft die zij v

regeling van de vijfdaagse werkweek vrij zouden zijn alsmede;
– wanneer het opgedragen overwerk een verlenging van de normale arbeidsduur betreft;
– wanneer het voor filiaalbeheerders ingedeel

gewerkte uren betreft;
Voor zover dit overwerk in de loop van het vakantiejaar waarin het wordt verricht niet gecompenseerd is 
door gelijkwaardige vrije tijd zal dit worden vergoed door voor elk gewerk
uurloon, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel;
– het, in de tweede volzin bepaalde, in lid 6 van dit artikel.

Artikel 11 Arbeid op zon

1. Op zondagen en algemeen erkende (Christelijke) feestdagen, te weten Nieuw
Paasdagen, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen, de Bevrijdingsdag in de lustrumjaren en de beide 
Kerstdagen alsmede op de dag waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd, 
wordt geen arbeid verricht tenzij bijzondere om
desbetreffende wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Als vergoeding voor de op deze 
dagen verrichte arbeid wordt boven het normaal geldende weekloon voor ieder gewerkt uur het uurloon 
betaald, vermeerderd met een toeslag van 100%.

2. Indien de werknemer principiële bezwaren heeft om op zondagen, Hemelvaartsdag of Eerste Kerstdag te 
werken, kan hij daartoe niet worden verplicht.

3. Indien per kalenderjaar 3 of meer vaste vrije dagen samenvallen met e
(Christelijke) feestdag, dan wordt de werknemer gecompenseerd voor de derde en volgende feestdagen.

4. De werknemer kan bij voorrang een vrije dag (vakantie of arbeidsduurverkorting) opnemen op een voor 
hem geldende religieuze feestdag,

Artikel 12 Opkomst onder de wapenen en burgerlijke dienstplicht

1. Bij opkomst onder de wapenen voor de eerste oefening of vervangende dienstplicht zal het al dan niet 
eindigen van de dienstbet
bepalingen. 

2. Bij opkomst voor herhalingsoefeningen uit hoofde van militaire of burgerlijke dienstplicht wordt geen 
ontslag gegeven. De bruto bezoldiging vermeerderd met de inkomstenverg
aanspraak heeft, wordt aangevuld tot het bedrag van het loon.

3. Met opkomst voor herhalingsoefeningen wordt voor de bepalingen van deze overeenkomst gelijkgesteld 
opkomst voor oefening ingesteld door organen tot handhaving van d
van burgerbevolking, voor zover het dienstverband met deze organen is aangegaan met schriftelijke 
toestemming van de werkgever, of vóór aanvang van de dienstbetrekking door de werknemer aan de 
werkgever uitdrukkelijk meded

4. In geval van mobilisatie zal, voor zover zulks doenlijk is, geen ontslag worden gegeven en zal in overleg 
tussen partijen, betrokken bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, een billijke fi
worden getroffen. 

5. Indien bij verblijf onder de wapenen of bij het vervullen van burgerlijke dienstplicht de dienstbetrekking 
wordt voortgezet, zullen zowel de werkgever als de werknemer de verschuldigde pensioenpremies 
blijven betalen. 
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In plaats van overwerk te betalen met extra loon overeenkomstig het voorafgaande kan de werkgever het 
overwerk compenseren door, mits binnen de eerstvolgende 26 weken, extra vrije tijd te geven 
overeenkomende met het loonbedrag dat voor het overwerk zou zijn betaald. Indien het overwerk niet 
binnen 26 weken is gecompenseerd door extra vrije tijd of betaald met extra loon, heeft de werknemer 
het recht om te bepalen welke vorm van compensatie wordt toegepast, in tijd
conform artikel 17 of in geld. Als vaste afrekenmomenten worden vastgesteld: 1 januari en 1 juli van ieder 

Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor filiaalbeheerders behoudens: 
wanneer het arbeid betreft die zij verrichten op de dagen waarop zij ingevolge de voor hen geldende 
regeling van de vijfdaagse werkweek vrij zouden zijn alsmede; 
wanneer het opgedragen overwerk een verlenging van de normale arbeidsduur betreft;
wanneer het voor filiaalbeheerders ingedeeld in de functiegroepen 5A en B de per week meer dan 45 
gewerkte uren betreft; 

Voor zover dit overwerk in de loop van het vakantiejaar waarin het wordt verricht niet gecompenseerd is 
door gelijkwaardige vrije tijd zal dit worden vergoed door voor elk gewerkt uur extra te betalen een 
uurloon, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel; 

het, in de tweede volzin bepaalde, in lid 6 van dit artikel. 

Artikel 11 Arbeid op zon- en feestdagen 

Op zondagen en algemeen erkende (Christelijke) feestdagen, te weten Nieuw
Paasdagen, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen, de Bevrijdingsdag in de lustrumjaren en de beide 
Kerstdagen alsmede op de dag waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd, 
wordt geen arbeid verricht tenzij bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken en de 
desbetreffende wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Als vergoeding voor de op deze 
dagen verrichte arbeid wordt boven het normaal geldende weekloon voor ieder gewerkt uur het uurloon 

eerderd met een toeslag van 100%. 

Indien de werknemer principiële bezwaren heeft om op zondagen, Hemelvaartsdag of Eerste Kerstdag te 
werken, kan hij daartoe niet worden verplicht. 

Indien per kalenderjaar 3 of meer vaste vrije dagen samenvallen met een algemeen erkende 
(Christelijke) feestdag, dan wordt de werknemer gecompenseerd voor de derde en volgende feestdagen.

De werknemer kan bij voorrang een vrije dag (vakantie of arbeidsduurverkorting) opnemen op een voor 
hem geldende religieuze feestdag, tenzij gewichtige bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.

Artikel 12 Opkomst onder de wapenen en burgerlijke dienstplicht 

Bij opkomst onder de wapenen voor de eerste oefening of vervangende dienstplicht zal het al dan niet 
eindigen van de dienstbetrekking van de werknemer worden beheerst door de geldende wettelijke 

Bij opkomst voor herhalingsoefeningen uit hoofde van militaire of burgerlijke dienstplicht wordt geen 
ontslag gegeven. De bruto bezoldiging vermeerderd met de inkomstenverg
aanspraak heeft, wordt aangevuld tot het bedrag van het loon. 

Met opkomst voor herhalingsoefeningen wordt voor de bepalingen van deze overeenkomst gelijkgesteld 
opkomst voor oefening ingesteld door organen tot handhaving van de openbare orde en/of bescherming 
van burgerbevolking, voor zover het dienstverband met deze organen is aangegaan met schriftelijke 
toestemming van de werkgever, of vóór aanvang van de dienstbetrekking door de werknemer aan de 
werkgever uitdrukkelijk mededeling van het bestaan van een zodanig dienstverband is gedaan.

In geval van mobilisatie zal, voor zover zulks doenlijk is, geen ontslag worden gegeven en zal in overleg 
tussen partijen, betrokken bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, een billijke fi

Indien bij verblijf onder de wapenen of bij het vervullen van burgerlijke dienstplicht de dienstbetrekking 
wordt voortgezet, zullen zowel de werkgever als de werknemer de verschuldigde pensioenpremies 
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Artikel 13 Arbeidsongeschiktheid

1. De werknemer die door ziekte of ongeval niet kan werken laat dit de werkgever op de eerste dag van zijn 
arbeidsongeschiktheid vóór 10.00 uur 's morgens weten, tenzij de werkgever een vroeger tijdstip heeft 
vastgesteld. 

2. De werknemer die door ziekte of ongeval niet kan werken, is verplicht zich te houden aan de voor hem 
geldende voorschriften, neergelegd in wet, ondernemingsreglement of in afspraken met de arbodienst. 
Indien de werknemer zich niet aan de voorschriften 
de bovenwettelijke uitkering niet te betalen. De werkgever moet de werknemer hieromtrent schriftelijk 
informeren. 

3. a. De werkgever zal de arbeidsongeschikte werknemer in het eerste ziektejaar gedurende 
26 weken 100% van het laatstverdiende brutoloon doorbetalen met uitzondering van de eerste dag. 
Dit in afwijking van artikel 7:629 van het BW.
Inhouding van de eerste dag dient een inhouding van loon te zijn en mag niet in mindering worden 
gebracht op het aantal vakantiedagen van de werknemer.

b. De werkgever zal de arbeidsongeschikte werknemer in het eerste ziektejaar ingaande de 27
tot en met week 52 90% van het laatstverdiende brutoloon doorbetalen.

c. In het tweede ziektejaar, week 53 to
werknemer 75% van het laatstverdiende brutoloon doorbetalen, met daarop een aanvulling met 
maximaal vijftien procentpunten, indien wordt meegewerkt aan re
criteria van de wet Verbetering Poortwachter gevolgd worden. Daarnaast geldt de verplichting om 
werk te hervatten, tenzij een arts oordeelt dat werken het herstel belemmert.

d. De looninhouding van de eerste ziektedag geldt niet:
– bij de eerste ziekmelding in een k
– bij zwangerschapsverlof of bij aan zwangerschap en bevalling gerelateerde 

arbeidsongeschiktheid (vast te stellen door UWV);
– bij arbeidsongeschiktheid vanwege een chronische aandoening (doktersverklaring vereist);
– bij arbeidsongeschikthei

4.  Aanvulling op de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
De werkgever dient de werknemer, die recht heeft op een uitkering krachtens de IVA, gedurende die 
periode in het eerste jaar waarop recht 
te betalen en in het tweede jaar tot 90% van het laatstverdiende brutoloon:
a. Indien de werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan gaat de 

werkgever in het derde j
geldende brutoloon, met als maximum het oude brutoloon.

b. Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
Indien de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht heeft 
dan verstrekt de werkgever aan de werknemer:
– in het derde en vierde jaar een loonaanvulling tot 80% van het laatst verdiende brutoloon tot de grens 

van het coördinatieloon Wfsv;
– in het vijfde en zesde jaar een loonaanv

van het coördinatieloon Wfsv.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
Indien de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht heeft op een uitkering krachtens de 
WGA, dan verstrekt de werkgever aan de werknemer:
– in het derde en vierde jaar een aanvulling op de uitkering van tien procentpunten van het verschil 

tussen het oude brutoloon en het resterende brutoloon tot de grens van het coördinatieloon Wfsv;
– in het vijfde jaar 

oude brutoloon en het resterende brutoloon tot de grens van het coördinatieloon Wfsv.
Partijen zullen zich conformeren aan de afspraken die worden gemaakt over pensioenopbouw
arbeidsongeschiktheid in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel.
Deze aanvulling geldt niet voor degenen die bij aanvang van hun arbeidsongeschiktheid nog geen twee 
jaar in dienst van werkgever waren.

5. De werkgever heeft het recht het
re-integratie op grond van de probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts in het overleg over het 
plan van aanpak heeft voorgesteld.
Indien de werknemer vanwege dit verschil van 
deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV zal de werkgever niet daadwerkelijk overgaan tot de 
inhouding van het loon alvorens het UWV over de aanvraag heeft beschikt; het loon kan alsdan met 
terugwerkende kracht worden ingehouden wanneer het UWV gelijkluidend adviseert aan het re
integratievoorstel van de werkgever.
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De terugvordering zal in dat geval niet meer bedragen dan een loonbetalingsperiode, tenzij de aanvraag 
en/of de behandeling van de seco
van nalatigheid van de werknemer.

6. Gedurende de periode, dat ingevolge de bepalingen van dit artikel uitkering wordt verstrekt, is het de 
werkgever niet geoorloofd het dienstverband te b
toepassing is. 

7. De in dit artikel bedoelde aanvullingen zijn niet verschuldigd indien en voor zover de werknemer ter zake 
van zijn arbeidsongeschiktheid dan wel uit hoofde van een door hem overkomen ongev
tot schadevergoeding tegen derden kan doen gelden; dit geldt tevens voor de aanvulling op grond van 
het recht op toeslag. In een zodanig geval zal de werkgever de in dit artikel bedoelde aanvullingen aan 
de werknemer slechts betalen bij wi
geacht zijn recht op schadevergoeding ten bedrage van het voorschot aan de werkgever te hebben 
overgedragen en is desverlangd verplicht een hierop betrekking hebbende akte van cessie te tekenen. 
De werkgever zal het voorschot met de uit te keren schadevergoeding verrekenen.

Artikel 13b Re-integratie

1. Bij re-integratie gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter gelden de volgende bepalingen:
a. De werkgever dient, indien er geen passende arbeid

te bieden een baan te zoeken bij een andere werkgever. De werkgever biedt de arbeidsongeschikte 
werknemer daarvoor adequate faciliteiten aan.

b. Indien een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld:
– dient dit bedrijf te beschikken over een privacyreglement dat door het College Bescherming 

Persoonsgegeven (CBP) is erkend en via deze openbaar toegankelijk is alsmede over een op 
schrift gestelde klachtenregeling met beroepsprocedure;

– moet bij aanvang van de diens
beroepsprocedure worden overhandigd;

– moet dit bedrijf de werknemer actief voorlichten en voor het ingaan van het re
aantoonbaar informeren over het doel en de inhoud van elke fase in h
de werknemer en de werkgever worden gesteld en op welke ondersteuning de werknemer mag 
rekenen van de kant van dit bedrijf;

– behoort het tot de vaste werkwijze dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd. De werkgever 
en de werknemer ontvangen hiervan zo snel mogelijk een afschrift.

Artikel 14 Uitkering bij overlijden

Bij het overlijden van een werknemer ontvangen de nagelaten betrekkingen conform artikel 7:674 lid 3 BW het 
loon over de betalingsperiode, waarin het overlijden 

Artikel 15 Vakantie 

1. Een werknemer heeft recht op 1/12 × 25 werkdagen vakantie, met behoud van loon voor elke volle 
kalendermaand naar rato van de datum in
in dienst is van een werkgever en waarvoor hij nog geen vakantie heeft genoten.

2. In afwijking van het voorgaande wordt het vakantierecht van de werknemer in onvolledige dienst, de 
hulpkracht en de oproepkracht bepaald naar rato van 

3. Voor de vaststelling van het vakantierecht worden dagen, die ten gevolge van de partiële leerplicht 
normaliter niet in de onderneming worden gewerkt, beschouwd als werkdagen.

4. De vakantieperiode wordt voor iedere werkn
vastgesteld. De werknemer dient in één vakantiejaar tenminste 12 van zijn vakantiedagen (of zoveel 
minder als hij heeft verworven) aaneengesloten te genieten. De werknemer heeft recht op een 
aaneengesloten vaka
periode van mei tot en met september, tenzij dit op grond van zwaarwichtige bedrijfsbelangen 
redelijkerwijs niet uitvoerbaar is. In dat laatste geval heeft de werknemer in het d
vakantiejaar een onvoorwaardelijk recht op drie weken aaneengesloten vakantie.
De overige vakantiedagen worden beschouwd als snipperdagen, die de werknemer slechts 
aaneengesloten kan genieten als de werkgever daarmede instemt. Per vakantiejaa
onderneming collectief maximaal twee snipperdagen worden vastgesteld, een en ander tijdig en met 
inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden.

5. Een dag, waarop een werknemer wegens ziekte of ongeval niet in staat zou zijn 
verrichten, geldt niet als vakantiedag.
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De terugvordering zal in dat geval niet meer bedragen dan een loonbetalingsperiode, tenzij de aanvraag 
en/of de behandeling van de second opinion langer duurt dan een loondoorbetalingsperiode als gevolg 
van nalatigheid van de werknemer. 

Gedurende de periode, dat ingevolge de bepalingen van dit artikel uitkering wordt verstrekt, is het de 
werkgever niet geoorloofd het dienstverband te beëindigen, behoudens ingeval artikel 7:678 BW van 

De in dit artikel bedoelde aanvullingen zijn niet verschuldigd indien en voor zover de werknemer ter zake 
van zijn arbeidsongeschiktheid dan wel uit hoofde van een door hem overkomen ongev
tot schadevergoeding tegen derden kan doen gelden; dit geldt tevens voor de aanvulling op grond van 
het recht op toeslag. In een zodanig geval zal de werkgever de in dit artikel bedoelde aanvullingen aan 
de werknemer slechts betalen bij wijze van voorschot op de schadevergoeding. De werknemer wordt 
geacht zijn recht op schadevergoeding ten bedrage van het voorschot aan de werkgever te hebben 
overgedragen en is desverlangd verplicht een hierop betrekking hebbende akte van cessie te tekenen. 
De werkgever zal het voorschot met de uit te keren schadevergoeding verrekenen.

integratie 

integratie gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter gelden de volgende bepalingen:
De werkgever dient, indien er geen passende arbeid beschikbaar is, de werknemer de mogelijkheid 
te bieden een baan te zoeken bij een andere werkgever. De werkgever biedt de arbeidsongeschikte 
werknemer daarvoor adequate faciliteiten aan. 

integratiebedrijf wordt ingeschakeld: 
edrijf te beschikken over een privacyreglement dat door het College Bescherming 

Persoonsgegeven (CBP) is erkend en via deze openbaar toegankelijk is alsmede over een op 
schrift gestelde klachtenregeling met beroepsprocedure; 
moet bij aanvang van de dienstverlening aan de werknemer de klachtenregeling met 
beroepsprocedure worden overhandigd; 
moet dit bedrijf de werknemer actief voorlichten en voor het ingaan van het re
aantoonbaar informeren over het doel en de inhoud van elke fase in h
de werknemer en de werkgever worden gesteld en op welke ondersteuning de werknemer mag 
rekenen van de kant van dit bedrijf; 
behoort het tot de vaste werkwijze dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd. De werkgever 

rknemer ontvangen hiervan zo snel mogelijk een afschrift.

Artikel 14 Uitkering bij overlijden 

Bij het overlijden van een werknemer ontvangen de nagelaten betrekkingen conform artikel 7:674 lid 3 BW het 
loon over de betalingsperiode, waarin het overlijden plaatsvindt, plus over de twee daarop volgende maanden.

Een werknemer heeft recht op 1/12 × 25 werkdagen vakantie, met behoud van loon voor elke volle 
kalendermaand naar rato van de datum in- en uitdiensttreding, gedurende welke hij
in dienst is van een werkgever en waarvoor hij nog geen vakantie heeft genoten.

In afwijking van het voorgaande wordt het vakantierecht van de werknemer in onvolledige dienst, de 
hulpkracht en de oproepkracht bepaald naar rato van het aantal gewerkte arbeidsuren.

Voor de vaststelling van het vakantierecht worden dagen, die ten gevolge van de partiële leerplicht 
normaliter niet in de onderneming worden gewerkt, beschouwd als werkdagen.

De vakantieperiode wordt voor iedere werknemer in overleg tussen werkgever en werknemer 
vastgesteld. De werknemer dient in één vakantiejaar tenminste 12 van zijn vakantiedagen (of zoveel 
minder als hij heeft verworven) aaneengesloten te genieten. De werknemer heeft recht op een 
aaneengesloten vakantie van tenminste drie weken (of zoveel minder als hij heeft verworven) in de 
periode van mei tot en met september, tenzij dit op grond van zwaarwichtige bedrijfsbelangen 
redelijkerwijs niet uitvoerbaar is. In dat laatste geval heeft de werknemer in het d
vakantiejaar een onvoorwaardelijk recht op drie weken aaneengesloten vakantie.
De overige vakantiedagen worden beschouwd als snipperdagen, die de werknemer slechts 
aaneengesloten kan genieten als de werkgever daarmede instemt. Per vakantiejaa
onderneming collectief maximaal twee snipperdagen worden vastgesteld, een en ander tijdig en met 
inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden. 

Een dag, waarop een werknemer wegens ziekte of ongeval niet in staat zou zijn 
verrichten, geldt niet als vakantiedag. 
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De terugvordering zal in dat geval niet meer bedragen dan een loonbetalingsperiode, tenzij de aanvraag 
nd opinion langer duurt dan een loondoorbetalingsperiode als gevolg 

Gedurende de periode, dat ingevolge de bepalingen van dit artikel uitkering wordt verstrekt, is het de 
eëindigen, behoudens ingeval artikel 7:678 BW van 

De in dit artikel bedoelde aanvullingen zijn niet verschuldigd indien en voor zover de werknemer ter zake 
van zijn arbeidsongeschiktheid dan wel uit hoofde van een door hem overkomen ongeval een vordering 
tot schadevergoeding tegen derden kan doen gelden; dit geldt tevens voor de aanvulling op grond van 
het recht op toeslag. In een zodanig geval zal de werkgever de in dit artikel bedoelde aanvullingen aan 

jze van voorschot op de schadevergoeding. De werknemer wordt 
geacht zijn recht op schadevergoeding ten bedrage van het voorschot aan de werkgever te hebben 
overgedragen en is desverlangd verplicht een hierop betrekking hebbende akte van cessie te tekenen. 
De werkgever zal het voorschot met de uit te keren schadevergoeding verrekenen. 

integratie gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter gelden de volgende bepalingen: 
beschikbaar is, de werknemer de mogelijkheid 

te bieden een baan te zoeken bij een andere werkgever. De werkgever biedt de arbeidsongeschikte 

edrijf te beschikken over een privacyreglement dat door het College Bescherming 
Persoonsgegeven (CBP) is erkend en via deze openbaar toegankelijk is alsmede over een op 

tverlening aan de werknemer de klachtenregeling met 

moet dit bedrijf de werknemer actief voorlichten en voor het ingaan van het re-integratietraject 
aantoonbaar informeren over het doel en de inhoud van elke fase in het traject, welke eisen aan 
de werknemer en de werkgever worden gesteld en op welke ondersteuning de werknemer mag 

behoort het tot de vaste werkwijze dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd. De werkgever 
rknemer ontvangen hiervan zo snel mogelijk een afschrift. 

Bij het overlijden van een werknemer ontvangen de nagelaten betrekkingen conform artikel 7:674 lid 3 BW het 
plaatsvindt, plus over de twee daarop volgende maanden. 

Een werknemer heeft recht op 1/12 × 25 werkdagen vakantie, met behoud van loon voor elke volle 
en uitdiensttreding, gedurende welke hij in een vakantiejaar 

in dienst is van een werkgever en waarvoor hij nog geen vakantie heeft genoten. 

In afwijking van het voorgaande wordt het vakantierecht van de werknemer in onvolledige dienst, de 
het aantal gewerkte arbeidsuren. 

Voor de vaststelling van het vakantierecht worden dagen, die ten gevolge van de partiële leerplicht 
normaliter niet in de onderneming worden gewerkt, beschouwd als werkdagen. 

emer in overleg tussen werkgever en werknemer 
vastgesteld. De werknemer dient in één vakantiejaar tenminste 12 van zijn vakantiedagen (of zoveel 
minder als hij heeft verworven) aaneengesloten te genieten. De werknemer heeft recht op een 

ntie van tenminste drie weken (of zoveel minder als hij heeft verworven) in de 
periode van mei tot en met september, tenzij dit op grond van zwaarwichtige bedrijfsbelangen 
redelijkerwijs niet uitvoerbaar is. In dat laatste geval heeft de werknemer in het daaropvolgende 
vakantiejaar een onvoorwaardelijk recht op drie weken aaneengesloten vakantie. 
De overige vakantiedagen worden beschouwd als snipperdagen, die de werknemer slechts 
aaneengesloten kan genieten als de werkgever daarmede instemt. Per vakantiejaar kunnen per 
onderneming collectief maximaal twee snipperdagen worden vastgesteld, een en ander tijdig en met 

Een dag, waarop een werknemer wegens ziekte of ongeval niet in staat zou zijn geweest arbeid te 
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6. De werkgever stelt het vakantiejaar voor zijn onderneming vast en geeft nadere regelen voor het 
opnemen van de vakantie; met name kunnen hierbij regelen worden gesteld ter voorkoming van het 
bijeentellen van vakantiedagen verkregen in opeenvolgende vakantiejaren, alsmede ten aanzien van 
het doen samenvallen van de aaneengesloten vakantie met eventueel verplichte sluitingsperioden. Bij 
een en ander zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met h
Indien geen vakantiejaar door werkgever is vastgesteld loopt het vakantiejaar van 1 mei tot en met 30 
april. 

7. Indien de werknemer kort voor of bij het begin van de door hem vastgestelde vakantie ten gevolge van 
ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt, zal de werkgever, na overleg met de werknemer, al dan niet 
een nieuwe vakantieperiode voor deze werknemer vaststellen.

8. Een werkgever kan vakantie
vakantiejaar te verwerven vakantierechten. Verrekening van dit voorschot dient aan het einde van het 
vakantiejaar te geschieden of bij eerder vertrek.

9. Vervanging van vakantie
bij of in verband met het einde van de dienstbetrekking. Uitbetaling in geld is echter in dit laatste geval 
verplicht, indien de werknemer dit wenst.

10. Werknemers, die bij de aanvang van het vakantiejaar tenminste 25 jaar in dienst zijn bij de werkgever, 
zullen aanspraak hebben op drie extra vakantiedagen per jaar; werknemers, die bij de aanvang van het 
vakantiejaar tenminste 40 jaar in dienst zijn bij de werkgever, zullen aanspraak hebben op vijf extra 
vakantiedagen per jaar.

11. Werknemers, die bij de aanvang van
hebben bereikt, zullen recht hebben op twee, drie respectievelijk vier extra vakantiedagen per 
vakantiejaar. 

12. Ingeval van samenloop van aanspraken krachtens lid 10 en 11 van dit artikel
uitsluitend aanspraak op extra vakantiedagen krachtens het lid, dat hem de meeste rechten toekent.

Artikel 16 Vakantietoeslag

1. a. Een werknemer heeft recht op vakantietoeslag van 8% van het door hem in een vakantiejaar bij de 
werkgever verdiende loon.

b. De vakantietoeslag wordt uitbetaald (uiterlijk) in de maand juni.
c. Ten hoogste een derde deel van deze vakantiebijslag mag desgewenst op een vroeger tijdstip in 

hetzelfde vakantiejaar worden uitbetaald.
d. De werknemer, wiens dienstb

kalendermaand naar rato van de in
genoten heeft.

2. Werknemers hebben ook gedurende de periode, dat zij arbeidsongeschikt zijn recht o
met dien verstande dat eventuele vakantietoeslag, die uitgekeerd wordt via de sociale 
verzekeringswetten in mindering worden gebracht.

Artikel 17 Vrije tijd sparen

1. De werknemer kan maximaal 26 dagen per jaar en in totaal tot een maxi
sparen, om op een later moment op te nemen voor langdurig verlof. Op de gespaarde vrije tijd is de 
wettelijke verjaringstermijn niet van toepassing.

2. Voor sparen komen in aanmerking:
– de bovenwettelijke vakantiedagen/

boven 20 dagen of 160 uur per jaar;
– de roostervrije dagen/uren ofwel (bij de normale arbeidsduur) 124 uur per jaar;
– de compensatie voor de bijzondere uren en de feestdagentoeslag;
– de ‘seniorendagen’;
– de halfjaarlijkse afrekening van de meeruren.

3. Het verlof als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient de werknemer zolang van tevoren schriftelijk aan te 
vragen als tweemaal de duur van het verlof, evenwel met een minimum van drie maanden vooraf
aan de door hem gewenste ingangsdatum van het verlof.

Staatscourant 2012 nr. 4173 21 maart 2012

De werkgever stelt het vakantiejaar voor zijn onderneming vast en geeft nadere regelen voor het 
opnemen van de vakantie; met name kunnen hierbij regelen worden gesteld ter voorkoming van het 

entellen van vakantiedagen verkregen in opeenvolgende vakantiejaren, alsmede ten aanzien van 
het doen samenvallen van de aaneengesloten vakantie met eventueel verplichte sluitingsperioden. Bij 
een en ander zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het verlangen van de werknemer. 
Indien geen vakantiejaar door werkgever is vastgesteld loopt het vakantiejaar van 1 mei tot en met 30 

Indien de werknemer kort voor of bij het begin van de door hem vastgestelde vakantie ten gevolge van 
geval arbeidsongeschikt wordt, zal de werkgever, na overleg met de werknemer, al dan niet 

een nieuwe vakantieperiode voor deze werknemer vaststellen. 

Een werkgever kan vakantie- en/of snipperdagen toekennen als voorschot op nog in het lopende 
ar te verwerven vakantierechten. Verrekening van dit voorschot dient aan het einde van het 

vakantiejaar te geschieden of bij eerder vertrek. 

Vervanging van vakantie- en/of snipperdagen door uitbetaling van een geldbedrag is slechts geoorloofd 
verband met het einde van de dienstbetrekking. Uitbetaling in geld is echter in dit laatste geval 

verplicht, indien de werknemer dit wenst. 

Werknemers, die bij de aanvang van het vakantiejaar tenminste 25 jaar in dienst zijn bij de werkgever, 
nspraak hebben op drie extra vakantiedagen per jaar; werknemers, die bij de aanvang van het 

vakantiejaar tenminste 40 jaar in dienst zijn bij de werkgever, zullen aanspraak hebben op vijf extra 
vakantiedagen per jaar. 

Werknemers, die bij de aanvang van het vakantiejaar de leeftijd van 50, respectievelijk 55 of 60 jaar 
hebben bereikt, zullen recht hebben op twee, drie respectievelijk vier extra vakantiedagen per 

Ingeval van samenloop van aanspraken krachtens lid 10 en 11 van dit artikel
uitsluitend aanspraak op extra vakantiedagen krachtens het lid, dat hem de meeste rechten toekent.

Artikel 16 Vakantietoeslag 

Een werknemer heeft recht op vakantietoeslag van 8% van het door hem in een vakantiejaar bij de 
r verdiende loon. 

De vakantietoeslag wordt uitbetaald (uiterlijk) in de maand juni. 
Ten hoogste een derde deel van deze vakantiebijslag mag desgewenst op een vroeger tijdstip in 
hetzelfde vakantiejaar worden uitbetaald. 
De werknemer, wiens dienstbetrekking eindigt, ontvangt een vakantietoeslag over elke volle 
kalendermaand naar rato van de in- en uitdienstdatum, waarvoor hij nog geen vakantiebijslag 
genoten heeft. 

Werknemers hebben ook gedurende de periode, dat zij arbeidsongeschikt zijn recht o
met dien verstande dat eventuele vakantietoeslag, die uitgekeerd wordt via de sociale 
verzekeringswetten in mindering worden gebracht. 

Artikel 17 Vrije tijd sparen 

De werknemer kan maximaal 26 dagen per jaar en in totaal tot een maximum van 130 dagen, vrije tijd 
sparen, om op een later moment op te nemen voor langdurig verlof. Op de gespaarde vrije tijd is de 
wettelijke verjaringstermijn niet van toepassing. 

Voor sparen komen in aanmerking: 
de bovenwettelijke vakantiedagen/-uren, dit zijn (bij de normale arbeidsduur) de vakantierechten 
boven 20 dagen of 160 uur per jaar; 
de roostervrije dagen/uren ofwel (bij de normale arbeidsduur) 124 uur per jaar;
de compensatie voor de bijzondere uren en de feestdagentoeslag; 

dagen’; 
de halfjaarlijkse afrekening van de meeruren. 

Het verlof als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient de werknemer zolang van tevoren schriftelijk aan te 
vragen als tweemaal de duur van het verlof, evenwel met een minimum van drie maanden vooraf
aan de door hem gewenste ingangsdatum van het verlof. 

21 maart 2012 

De werkgever stelt het vakantiejaar voor zijn onderneming vast en geeft nadere regelen voor het 
opnemen van de vakantie; met name kunnen hierbij regelen worden gesteld ter voorkoming van het 

entellen van vakantiedagen verkregen in opeenvolgende vakantiejaren, alsmede ten aanzien van 
het doen samenvallen van de aaneengesloten vakantie met eventueel verplichte sluitingsperioden. Bij 

et verlangen van de werknemer. 
Indien geen vakantiejaar door werkgever is vastgesteld loopt het vakantiejaar van 1 mei tot en met 30 

Indien de werknemer kort voor of bij het begin van de door hem vastgestelde vakantie ten gevolge van 
geval arbeidsongeschikt wordt, zal de werkgever, na overleg met de werknemer, al dan niet 

en/of snipperdagen toekennen als voorschot op nog in het lopende 
ar te verwerven vakantierechten. Verrekening van dit voorschot dient aan het einde van het 

en/of snipperdagen door uitbetaling van een geldbedrag is slechts geoorloofd 
verband met het einde van de dienstbetrekking. Uitbetaling in geld is echter in dit laatste geval 

Werknemers, die bij de aanvang van het vakantiejaar tenminste 25 jaar in dienst zijn bij de werkgever, 
nspraak hebben op drie extra vakantiedagen per jaar; werknemers, die bij de aanvang van het 

vakantiejaar tenminste 40 jaar in dienst zijn bij de werkgever, zullen aanspraak hebben op vijf extra 

het vakantiejaar de leeftijd van 50, respectievelijk 55 of 60 jaar 
hebben bereikt, zullen recht hebben op twee, drie respectievelijk vier extra vakantiedagen per 

Ingeval van samenloop van aanspraken krachtens lid 10 en 11 van dit artikel heeft de werknemer 
uitsluitend aanspraak op extra vakantiedagen krachtens het lid, dat hem de meeste rechten toekent. 

Een werknemer heeft recht op vakantietoeslag van 8% van het door hem in een vakantiejaar bij de 

Ten hoogste een derde deel van deze vakantiebijslag mag desgewenst op een vroeger tijdstip in 

etrekking eindigt, ontvangt een vakantietoeslag over elke volle 
en uitdienstdatum, waarvoor hij nog geen vakantiebijslag 

Werknemers hebben ook gedurende de periode, dat zij arbeidsongeschikt zijn recht op vakantietoeslag, 
met dien verstande dat eventuele vakantietoeslag, die uitgekeerd wordt via de sociale 

mum van 130 dagen, vrije tijd 
sparen, om op een later moment op te nemen voor langdurig verlof. Op de gespaarde vrije tijd is de 

dit zijn (bij de normale arbeidsduur) de vakantierechten 

de roostervrije dagen/uren ofwel (bij de normale arbeidsduur) 124 uur per jaar; 

Het verlof als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient de werknemer zolang van tevoren schriftelijk aan te 
vragen als tweemaal de duur van het verlof, evenwel met een minimum van drie maanden voorafgaand 
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Artikel 18 Buitengewoon verlof

1. Voor het deelnemen aan of het bijwonen van de navolgende gebeurtenissen gedurende de vermelde tijd 
wordt verlof met behoud van loon toegestaan, wanneer de werknem
zijn. 
a. Huwelijk (geregistreerd partnerschap is gelijkgesteld aan het huwelijk)

– eigen huwelijk met inbegrip van ondertrouw: 3 dagen;
– huwelijk van eigen, pleeg

en schoonzusters, grootouders en kleinkinderen: 1 dag;
– 25-, 40- en 50

b. Bevalling 
– bevalling van de echtgenote: tijdens de bevalling en 2 dagen.

c. Overlijden 
– overlijden van de echtgenote/echtgenoot, inwonende eigen, pleeg

dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie;
– overlijden van ouders en schoonouders, niet inwonende eigen, pleeg

schoondocht
begrafenis/crematie: 1 dag;

– overlijden of begrafenis/crematie van grootouders, broers en zusters, zwagers en 
schoonzusters: 1 dag.

d. Ziekte 
– ziekte, waarbij levensgevaar aanwezig is, v

stiefkinderen, ouders en schoonouders, broers en zusters, zwagers en schoonzusters, 
grootouders en kleinkinderen: een door de werkgever vast te stellen tijd.

e. Overige 
– noodzakelijk bezoek aan arts, tandarts, 
– het afleggen van examen voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen 

Slijtersvakdiploma): de hiervoor noodzakelijke tijd;
– arbeidsverhindering wegens het vervullen van een krachtens de wet opgelegde verplichti

indien en voor zover de vervulling van deze verplichting niet kan geschieden in de vrije tijd: ten 
hoogste 1 dag;

– het voltooien van een reeds aangevangen studie uit hoofde van een BBL
(leer-arbeidsovereenkomst), indien en voor 
compensatieregeling ter zake bestaat: 1 dag per week;

2. Tenzij in lid 1 van dit artikel anders is bepaald, zijn de bepalingen uit de Wet Arbeid en Zorg van 
toepassing. 

3. In de periode van 5 jaar voorafga
maximaal 5 dagen verlof met behoud van loon voor het bijwonen van een cursus ter voorbereiding op 
zijn pensionering. 

4. Op verzoek van de werknemer wordt gedurende een periode van maximaal 4 w
bevallingsverlof, buitengewoon verlof, zonder behoud van loon toegestaan.

5. Een werknemer heeft recht op verlof zonder behoud van loon voor het bijwonen van vergaderingen van 
organen en commissies van publiekrechtelijke organen, indien
uitmaakt. 

6. In alle bovengenoemde gevallen dient de werknemer direct de werkgever in kennis te stellen van de 
noodzaak om van het buitengewoon verlof gebruik te maken.

7. Voor de toepassing van het bepaalde in li
huwelijk gelijk gesteld duurzame samenlevingsvormen, die van te voren aan de werkgever kenbaar zijn 
gemaakt. 

8. Voor de werknemer bestaat de mogelijkheid een verzoek in te dienen ouderschapsverlof op 
conform artikel 7:644 BW. Tijdens het ouderschapsverlof zal de premiebetaling voor pensioenopbouw 
door de werkgever worden voortgezet indien de werknemer eveneens zijn premiebetaling voortzet.

9. Wanneer er geen anderen zijn die daarvoor in aanme
gelegenheid worden gesteld om de begrafenis of crematie van een dierbare te regelen, buiten hetgeen 
elders in dit artikel is bepaald.
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Artikel 18 Buitengewoon verlof 

Voor het deelnemen aan of het bijwonen van de navolgende gebeurtenissen gedurende de vermelde tijd 
wordt verlof met behoud van loon toegestaan, wanneer de werknemer daarbij anders niet aanwezig kan 

Huwelijk (geregistreerd partnerschap is gelijkgesteld aan het huwelijk)
eigen huwelijk met inbegrip van ondertrouw: 3 dagen; 
huwelijk van eigen, pleeg- of stiefkinderen, ouders en schoonouders, broers en zus
en schoonzusters, grootouders en kleinkinderen: 1 dag; 

en 50-jarig eigen huwelijksfeest of dat van ouders of schoonouders: 1 dag.

bevalling van de echtgenote: tijdens de bevalling en 2 dagen. 

overlijden van de echtgenote/echtgenoot, inwonende eigen, pleeg
dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie;
overlijden van ouders en schoonouders, niet inwonende eigen, pleeg
schoondochters en schoonzoons gedurende 1 dag alsmede voor het bijwonen van de 
begrafenis/crematie: 1 dag; 
overlijden of begrafenis/crematie van grootouders, broers en zusters, zwagers en 
schoonzusters: 1 dag. 

ziekte, waarbij levensgevaar aanwezig is, van echtgenote/echtgenoot, eigen, pleeg
stiefkinderen, ouders en schoonouders, broers en zusters, zwagers en schoonzusters, 
grootouders en kleinkinderen: een door de werkgever vast te stellen tijd.

noodzakelijk bezoek aan arts, tandarts, therapeut of polikliniek; 
het afleggen van examen voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen 
Slijtersvakdiploma): de hiervoor noodzakelijke tijd; 
arbeidsverhindering wegens het vervullen van een krachtens de wet opgelegde verplichti
indien en voor zover de vervulling van deze verplichting niet kan geschieden in de vrije tijd: ten 
hoogste 1 dag; 
het voltooien van een reeds aangevangen studie uit hoofde van een BBL

arbeidsovereenkomst), indien en voor zover de leerling 17 jaar is en er geen wettelijke 
compensatieregeling ter zake bestaat: 1 dag per week; 

Tenzij in lid 1 van dit artikel anders is bepaald, zijn de bepalingen uit de Wet Arbeid en Zorg van 

In de periode van 5 jaar voorafgaande aan zijn pensionering heeft een werknemer eenmaal recht op 
maximaal 5 dagen verlof met behoud van loon voor het bijwonen van een cursus ter voorbereiding op 

Op verzoek van de werknemer wordt gedurende een periode van maximaal 4 w
bevallingsverlof, buitengewoon verlof, zonder behoud van loon toegestaan.

Een werknemer heeft recht op verlof zonder behoud van loon voor het bijwonen van vergaderingen van 
organen en commissies van publiekrechtelijke organen, indien hij van zulk een orgaan of commissie deel 

In alle bovengenoemde gevallen dient de werknemer direct de werkgever in kennis te stellen van de 
noodzaak om van het buitengewoon verlof gebruik te maken. 

Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1, sub a (2e en 3e gedachte streepje) t/m d wordt met 
huwelijk gelijk gesteld duurzame samenlevingsvormen, die van te voren aan de werkgever kenbaar zijn 

Voor de werknemer bestaat de mogelijkheid een verzoek in te dienen ouderschapsverlof op 
conform artikel 7:644 BW. Tijdens het ouderschapsverlof zal de premiebetaling voor pensioenopbouw 
door de werkgever worden voortgezet indien de werknemer eveneens zijn premiebetaling voortzet.

Wanneer er geen anderen zijn die daarvoor in aanmerking komen, zal de werknemer desgevraagd in de 
gelegenheid worden gesteld om de begrafenis of crematie van een dierbare te regelen, buiten hetgeen 
elders in dit artikel is bepaald. 

21 maart 2012 

Voor het deelnemen aan of het bijwonen van de navolgende gebeurtenissen gedurende de vermelde tijd 
er daarbij anders niet aanwezig kan 

Huwelijk (geregistreerd partnerschap is gelijkgesteld aan het huwelijk) 

of stiefkinderen, ouders en schoonouders, broers en zusters, zwagers 

jarig eigen huwelijksfeest of dat van ouders of schoonouders: 1 dag. 

overlijden van de echtgenote/echtgenoot, inwonende eigen, pleeg- of stiefkinderen; vanaf de 
dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie; 
overlijden van ouders en schoonouders, niet inwonende eigen, pleeg- of stiefkinderen, 

ers en schoonzoons gedurende 1 dag alsmede voor het bijwonen van de 

overlijden of begrafenis/crematie van grootouders, broers en zusters, zwagers en 

an echtgenote/echtgenoot, eigen, pleeg- of 
stiefkinderen, ouders en schoonouders, broers en zusters, zwagers en schoonzusters, 
grootouders en kleinkinderen: een door de werkgever vast te stellen tijd. 

het afleggen van examen voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen 

arbeidsverhindering wegens het vervullen van een krachtens de wet opgelegde verplichting, 
indien en voor zover de vervulling van deze verplichting niet kan geschieden in de vrije tijd: ten 

het voltooien van een reeds aangevangen studie uit hoofde van een BBL-opleiding detailhandel 
zover de leerling 17 jaar is en er geen wettelijke 

Tenzij in lid 1 van dit artikel anders is bepaald, zijn de bepalingen uit de Wet Arbeid en Zorg van 

ande aan zijn pensionering heeft een werknemer eenmaal recht op 
maximaal 5 dagen verlof met behoud van loon voor het bijwonen van een cursus ter voorbereiding op 

Op verzoek van de werknemer wordt gedurende een periode van maximaal 4 weken volgend op het 
bevallingsverlof, buitengewoon verlof, zonder behoud van loon toegestaan. 

Een werknemer heeft recht op verlof zonder behoud van loon voor het bijwonen van vergaderingen van 
hij van zulk een orgaan of commissie deel 

In alle bovengenoemde gevallen dient de werknemer direct de werkgever in kennis te stellen van de 

d 1, sub a (2e en 3e gedachte streepje) t/m d wordt met 
huwelijk gelijk gesteld duurzame samenlevingsvormen, die van te voren aan de werkgever kenbaar zijn 

Voor de werknemer bestaat de mogelijkheid een verzoek in te dienen ouderschapsverlof op te nemen, 
conform artikel 7:644 BW. Tijdens het ouderschapsverlof zal de premiebetaling voor pensioenopbouw 
door de werkgever worden voortgezet indien de werknemer eveneens zijn premiebetaling voortzet. 

rking komen, zal de werknemer desgevraagd in de 
gelegenheid worden gesteld om de begrafenis of crematie van een dierbare te regelen, buiten hetgeen 
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Artikel 19 Schorsing 

1. De werkgever mag in afwijking van artikel 7:628 v
loon bij: 
b. Aanwezigheid van een dringende reden tot ontslag als bedoeld in artikel 7:678 BW, indien de 

werkgever nog niet tot ontslag wil overgaan;
c. Verdenking van een vergrijp, dat een dringende reden

zou kunnen zijn.

3. In het in lid 1 sub b bedoelde geval mag de schorsing niet langer duren dan 2 weken.

4. In het lid 1 onder c bedoelde geval zal onmiddellijk een onderzoek worden ingesteld of het vergrijp 
inderdaad is begaan. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zal het ingehouden loon alsnog worden 
uitbetaald en zal de werknemer worden gerehabiliteerd. Blijkt het vergrijp wel te zijn begaan, dan kan, 
ook indien ontslag volgt, het loon over nooit meer dan 3

5. De schorsing dient schriftelijk te worden bevestigd met vermelding van de reden en de duur van de 
schorsing. 

Artikel 20 Einde dienstbetrekking

1. Tenzij met inachtneming van de wettelijke bepalingen een proeftijd overeengekome
andere redenen geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, bedraagt de termijn voor 
opzegging van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer voor beiden 
tenminste: 

bij een dienstverband van 

minder dan 5 jaar 

tussen 5 en 10 jaar 

tussen 10 en 15 jaar 

15 jaar en langer 

4. Bij ongeschiktheid van een werknemer zal de opzegging eerst geschieden, nadat de 
namens de werkgever schriftelijk in gebreke is gesteld met mededeling van de termijn, waarbinnen 
verbetering moet zijn ingetreden.

5. Een opzegging geschiedt schriftelijk.

7. Een dienstverband voor bepaalde tijd zal maximaal voor één 
van dienstverbanden die zijn aangegaan ter vervanging van een werknemer voor de duur van de 
vervulling van de militaire dienstplicht of enige vorm van langdurige ontstentenis. Tijdelijke contracten 
kunnen elkaar met 
maximum van anderhalf jaar opvolgen.

Artikel 21 Functie-indeling

1. De werknemer wordt uitsluitend op grond van de door hem te verrichten werkzaamheden ingedeeld in 
één van de in lid 8 genoemde functiegroepen.

2. De werknemer ingedeeld in functiegroep 1 (m.u.v. de vulploegmedewerk(st)er en de bezorg(st)er) wordt 
uiterlijk 12 maanden na indiensttreding ingedeeld in functiegroep 2.
De werkgever kan hier in uitzonderingsgevall
functioneert. In dat geval zal de werkgever dit grondig gemotiveerd schriftelijk aan de werknemer 
mededelen. 

3. De werkgever is verplicht:
– de werknemer in de gelegenheid te stellen de cursus Sociale Hygiëne
– de werknemer ingedeeld in functiegroep 4 en 5 A tot en met D in de gelegenheid te stellen de 

opleiding voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen het Slijtersvakdiploma) te 
volgen. 

De kosten van de cursus Sociale Hygiëne e
gedistilleerd (voorheen het Slijtersvakdiploma) komen voor rekening van de werkgever. De werkgever 
kan in een studiecontract nadere regels stellen over terugbetaling van de kosten bij uitdiensttredi
binnen een jaar. 
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De werkgever mag in afwijking van artikel 7:628 van het BW een werknemer schorsen met inhouding van 

Aanwezigheid van een dringende reden tot ontslag als bedoeld in artikel 7:678 BW, indien de 
werkgever nog niet tot ontslag wil overgaan; 
Verdenking van een vergrijp, dat een dringende reden tot ontslag als bedoeld in artikel 7:678 BW 
zou kunnen zijn. 

In het in lid 1 sub b bedoelde geval mag de schorsing niet langer duren dan 2 weken.

In het lid 1 onder c bedoelde geval zal onmiddellijk een onderzoek worden ingesteld of het vergrijp 
derdaad is begaan. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zal het ingehouden loon alsnog worden 

uitbetaald en zal de werknemer worden gerehabiliteerd. Blijkt het vergrijp wel te zijn begaan, dan kan, 
ook indien ontslag volgt, het loon over nooit meer dan 3 weken worden ingehouden.

De schorsing dient schriftelijk te worden bevestigd met vermelding van de reden en de duur van de 

Artikel 20 Einde dienstbetrekking 

Tenzij met inachtneming van de wettelijke bepalingen een proeftijd overeengekome
andere redenen geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, bedraagt de termijn voor 
opzegging van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer voor beiden 

bij vierwekenloners 

4 weken 

8 weken 

12 weken 

16 weken 

Bij ongeschiktheid van een werknemer zal de opzegging eerst geschieden, nadat de 
namens de werkgever schriftelijk in gebreke is gesteld met mededeling van de termijn, waarbinnen 
verbetering moet zijn ingetreden. 

Een opzegging geschiedt schriftelijk. 

Een dienstverband voor bepaalde tijd zal maximaal voor één jaar aangegaan worden, met uitzondering 
van dienstverbanden die zijn aangegaan ter vervanging van een werknemer voor de duur van de 
vervulling van de militaire dienstplicht of enige vorm van langdurige ontstentenis. Tijdelijke contracten 
kunnen elkaar met behoud van de beperking van het aantal in de Wet flexibiliteit en zekerheid tot een 
maximum van anderhalf jaar opvolgen. 

indeling 

De werknemer wordt uitsluitend op grond van de door hem te verrichten werkzaamheden ingedeeld in 
n de in lid 8 genoemde functiegroepen. 

De werknemer ingedeeld in functiegroep 1 (m.u.v. de vulploegmedewerk(st)er en de bezorg(st)er) wordt 
uiterlijk 12 maanden na indiensttreding ingedeeld in functiegroep 2. 
De werkgever kan hier in uitzonderingsgevallen van afwijken indien de werknemer onvoldoende 
functioneert. In dat geval zal de werkgever dit grondig gemotiveerd schriftelijk aan de werknemer 

De werkgever is verplicht: 
de werknemer in de gelegenheid te stellen de cursus Sociale Hygiëne
de werknemer ingedeeld in functiegroep 4 en 5 A tot en met D in de gelegenheid te stellen de 
opleiding voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen het Slijtersvakdiploma) te 

De kosten van de cursus Sociale Hygiëne en van de opleiding voor de deelcertificaten bier, wijn en 
gedistilleerd (voorheen het Slijtersvakdiploma) komen voor rekening van de werkgever. De werkgever 
kan in een studiecontract nadere regels stellen over terugbetaling van de kosten bij uitdiensttredi

21 maart 2012 

an het BW een werknemer schorsen met inhouding van 

Aanwezigheid van een dringende reden tot ontslag als bedoeld in artikel 7:678 BW, indien de 

tot ontslag als bedoeld in artikel 7:678 BW 

In het in lid 1 sub b bedoelde geval mag de schorsing niet langer duren dan 2 weken. 

In het lid 1 onder c bedoelde geval zal onmiddellijk een onderzoek worden ingesteld of het vergrijp 
derdaad is begaan. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zal het ingehouden loon alsnog worden 

uitbetaald en zal de werknemer worden gerehabiliteerd. Blijkt het vergrijp wel te zijn begaan, dan kan, 
weken worden ingehouden. 

De schorsing dient schriftelijk te worden bevestigd met vermelding van de reden en de duur van de 

Tenzij met inachtneming van de wettelijke bepalingen een proeftijd overeengekomen is, dan wel om 
andere redenen geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, bedraagt de termijn voor 
opzegging van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer voor beiden 

bij maandloners 

1 maand 

2 maanden 

3 maanden 

4 maanden 

Bij ongeschiktheid van een werknemer zal de opzegging eerst geschieden, nadat de betrokkene door of 
namens de werkgever schriftelijk in gebreke is gesteld met mededeling van de termijn, waarbinnen 

jaar aangegaan worden, met uitzondering 
van dienstverbanden die zijn aangegaan ter vervanging van een werknemer voor de duur van de 
vervulling van de militaire dienstplicht of enige vorm van langdurige ontstentenis. Tijdelijke contracten 

behoud van de beperking van het aantal in de Wet flexibiliteit en zekerheid tot een 

De werknemer wordt uitsluitend op grond van de door hem te verrichten werkzaamheden ingedeeld in 

De werknemer ingedeeld in functiegroep 1 (m.u.v. de vulploegmedewerk(st)er en de bezorg(st)er) wordt 

en van afwijken indien de werknemer onvoldoende 
functioneert. In dat geval zal de werkgever dit grondig gemotiveerd schriftelijk aan de werknemer 

de werknemer in de gelegenheid te stellen de cursus Sociale Hygiëne te volgen; 
de werknemer ingedeeld in functiegroep 4 en 5 A tot en met D in de gelegenheid te stellen de 
opleiding voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen het Slijtersvakdiploma) te 

n van de opleiding voor de deelcertificaten bier, wijn en 
gedistilleerd (voorheen het Slijtersvakdiploma) komen voor rekening van de werkgever. De werkgever 
kan in een studiecontract nadere regels stellen over terugbetaling van de kosten bij uitdiensttreding 
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4. Het loon van de werknemer ingedeeld in één van de functiegroepen is ten minste gelijk aan het voor 
zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren, vastgesteld bedrag genoemd in de loonschalen (zie bijlage 
1). 
In het kader van de invoe
bijlage 1). 

5.  Functiegroepen 
a. De functiegroepen 2, 3 en 4 kennen 5 functiejaren. De functiegroepen 5 a, b, c en d kennen 6 

functiejaren. 
b. Aan de werknemer in de functiegroepen 2,

jaar in de functiegroep 2, of 3, of 4 heeft doorgebracht wordt één functiejaar toegekend, indien de 
werknemer het diploma Sociale Hygiëne bezit. (zie bijlage 1).Aan de werknemer in de 
functiegroepe
respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaren in de functiegroep heeft doorgebracht worden respectievelijk 
1, 2, 3, 4, 5 of 6 functiejaren toegekend. (zie bijlage 1).

6. De toekenning van de functiejarentoeslag geschiedt steeds per 1 januari van enig jaar. Een 
onderneming die op structurele basis van de datum van 1 januari wil afwijken, is hiertoe, na melding 
van de Vaste Commissie (artikel 32) gerechtigd. De datum van toekenning mag dan
dan 1 april van enig jaar.

7. Wijziging van het loon in verband met de leeftijd zal ingaan in de loonperiode waarin de hogere leeftijd 
wordt bereikt. 

8. Functiegroepen: 

Functiegroep 1 
Werkzaamheden van eenvoudige aard welke volgens nauwk
onder directe leiding worden verricht.
In groep 1 wordt ingedeeld de werknemer, wiens werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit:
– bedienen van en/of verkopen aan klanten;
– bijvullen van de winkel;
– beprijzen van de go
– magazijnwerkzaamheden;
– bezorgwerkzaamheden;
– administratieve werkzaamheden.
Voorbeelden van functiebenamingen in deze groep:
– aankomend verkoopmedewerk(st)er;
– aankomend kassamedewerk(st)er;
– aankomend administratief medewerk(st)er;
– aankomend magazijnmedewerk(st)er;
– vulploegmedewerk(st)er;
– bezorger. 

Functiegroep 2 
Werkzaamheden van minder eenvoudige aard waarvoor een zekere mate van vak
nodig is en die – hoewel onder directe leiding 
verricht. 
In groep 2 wordt ingedeeld de werknemer, wiens werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit:
– bedienen van en/of verkopen aan klanten;
– bijvullen van de winkel;
– beprijzen van de goederen;
– magazijnwerkzaamheden;
– bezorgwerkzaa
– administratieve werkzaamheden.
Voorbeelden van functiebenamingen in deze groep:
– verkoopmedewerk(st)er;
– kassamedewerk(st)er;
– administratief medewerk(st)er;
– magazijnmedewerk(st)er.

Functiegroep 3 
Zelfstandige werkzaamheden waarvoor in ruime
gevorderde studie voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen het slijtersvakdiploma) 
kan de vak- en bedrijfskennis van de verkoopmedewerker blijken. De verkoopmedewerker wordt i
staat geacht de filiaalbeheerder gedurende korte tijd te vervangen. Indien de vervanging langer dan één 
maand duurt is het bepaalde in artikel 23 van toepassing.
Voorbeelden van functiebenamingen in deze groep:
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Het loon van de werknemer ingedeeld in één van de functiegroepen is ten minste gelijk aan het voor 
zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren, vastgesteld bedrag genoemd in de loonschalen (zie bijlage 

In het kader van de invoering van het nieuwe loongebouw kan hierop een uitzondering bestaan (zie 

De functiegroepen 2, 3 en 4 kennen 5 functiejaren. De functiegroepen 5 a, b, c en d kennen 6 
 

Aan de werknemer in de functiegroepen 2, 3 en 4 die na het bereiken van de 18
jaar in de functiegroep 2, of 3, of 4 heeft doorgebracht wordt één functiejaar toegekend, indien de 
werknemer het diploma Sociale Hygiëne bezit. (zie bijlage 1).Aan de werknemer in de 
functiegroepen 2, 3, 4 en 5a, 5b, 5c en 5d die na het bereiken van de 23
respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaren in de functiegroep heeft doorgebracht worden respectievelijk 
1, 2, 3, 4, 5 of 6 functiejaren toegekend. (zie bijlage 1). 

an de functiejarentoeslag geschiedt steeds per 1 januari van enig jaar. Een 
onderneming die op structurele basis van de datum van 1 januari wil afwijken, is hiertoe, na melding 
van de Vaste Commissie (artikel 32) gerechtigd. De datum van toekenning mag dan
dan 1 april van enig jaar. 

Wijziging van het loon in verband met de leeftijd zal ingaan in de loonperiode waarin de hogere leeftijd 

Werkzaamheden van eenvoudige aard welke volgens nauwkeurige instructies op aanwijzing en/of 
onder directe leiding worden verricht. 
In groep 1 wordt ingedeeld de werknemer, wiens werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit:

bedienen van en/of verkopen aan klanten; 
bijvullen van de winkel; 
beprijzen van de goederen; 
magazijnwerkzaamheden; 
bezorgwerkzaamheden; 
administratieve werkzaamheden. 

Voorbeelden van functiebenamingen in deze groep: 
aankomend verkoopmedewerk(st)er; 
aankomend kassamedewerk(st)er; 
aankomend administratief medewerk(st)er; 
aankomend magazijnmedewerk(st)er; 
vulploegmedewerk(st)er; 

Werkzaamheden van minder eenvoudige aard waarvoor een zekere mate van vak
hoewel onder directe leiding – toch met enige mate van zel

In groep 2 wordt ingedeeld de werknemer, wiens werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit:
bedienen van en/of verkopen aan klanten; 
bijvullen van de winkel; 
beprijzen van de goederen; 
magazijnwerkzaamheden; 
bezorgwerkzaamheden; 
administratieve werkzaamheden. 

Voorbeelden van functiebenamingen in deze groep: 
verkoopmedewerk(st)er; 
kassamedewerk(st)er; 
administratief medewerk(st)er; 
magazijnmedewerk(st)er. 

Zelfstandige werkzaamheden waarvoor in ruime mate vak- en bedrijfskennis nodig is. Uit het bezit of de 
gevorderde studie voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen het slijtersvakdiploma) 

en bedrijfskennis van de verkoopmedewerker blijken. De verkoopmedewerker wordt i
staat geacht de filiaalbeheerder gedurende korte tijd te vervangen. Indien de vervanging langer dan één 
maand duurt is het bepaalde in artikel 23 van toepassing. 
Voorbeelden van functiebenamingen in deze groep: 
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Het loon van de werknemer ingedeeld in één van de functiegroepen is ten minste gelijk aan het voor 
zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren, vastgesteld bedrag genoemd in de loonschalen (zie bijlage 

ring van het nieuwe loongebouw kan hierop een uitzondering bestaan (zie 

De functiegroepen 2, 3 en 4 kennen 5 functiejaren. De functiegroepen 5 a, b, c en d kennen 6 

3 en 4 die na het bereiken van de 18-jarige leeftijd, één 
jaar in de functiegroep 2, of 3, of 4 heeft doorgebracht wordt één functiejaar toegekend, indien de 
werknemer het diploma Sociale Hygiëne bezit. (zie bijlage 1).Aan de werknemer in de 

n 2, 3, 4 en 5a, 5b, 5c en 5d die na het bereiken van de 23-jarige leeftijd 
respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaren in de functiegroep heeft doorgebracht worden respectievelijk 

an de functiejarentoeslag geschiedt steeds per 1 januari van enig jaar. Een 
onderneming die op structurele basis van de datum van 1 januari wil afwijken, is hiertoe, na melding 
van de Vaste Commissie (artikel 32) gerechtigd. De datum van toekenning mag dan niet later vallen 

Wijziging van het loon in verband met de leeftijd zal ingaan in de loonperiode waarin de hogere leeftijd 

eurige instructies op aanwijzing en/of 

In groep 1 wordt ingedeeld de werknemer, wiens werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit: 

Werkzaamheden van minder eenvoudige aard waarvoor een zekere mate van vak- en bedrijfskennis 
toch met enige mate van zelfstandigheid worden 

In groep 2 wordt ingedeeld de werknemer, wiens werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit: 

en bedrijfskennis nodig is. Uit het bezit of de 
gevorderde studie voor de deelcertificaten bier, wijn en gedistilleerd (voorheen het slijtersvakdiploma) 

en bedrijfskennis van de verkoopmedewerker blijken. De verkoopmedewerker wordt in 
staat geacht de filiaalbeheerder gedurende korte tijd te vervangen. Indien de vervanging langer dan één 
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– eerste verkoopmedewerk(st)er;
– eerste administratief medewerk(st)er;
– eerste magazijnmedewerk(st)er.

Functiegroep 4 
Zelfstandige werkzaamheden waarvoor bijzondere vak
wettelijk vereiste diploma's is een vereiste om voor de functie van vervangend/waa
(manager/slijter) in aanmerking te komen. De werknemer vervangt ambtshalve de filiaalbeheerder 
gedurende langere tijd.
Voorbeelden van functiebenamingen in deze groep:
– vervangend of waarnemend filiaalbeheerder;
– vervangend of 
– vervangend of waarnemend slijter;
– magazijn chef.

Functiegroep 5 A 
Zelfstandig beheer over een slijterij met een jaaromzet tot 
fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder w
diploma's is vereist.

Functiegroep 5 B 
Zelfstandig beheer over een slijterij met een jaaromzet vanaf 
tenminste 1 fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam 
vereiste diploma's is vereist.

Functiegroep 5 C 
Zelfstandig beheer over een slijterij met een jaaromzet vanaf 
tenminste 1,2 fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam is. He
vereiste diploma's is vereist.

Functiegroep 5 D 
Zelfstandig beheer over een slijterij met een jaaromzet vanaf 
tenminste 1,5 fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam is. Het bezi
vereiste diploma's is vereist.
Voorbeelden van functiebenamingen in functiegroep 5:
– filiaalbeheerder;
– filiaalmanager;
– slijter. 

Artikel 22 Loonaanpassingen

De bedragen in de loonschalen in deze cao, met uitzondering van de schaallo
jeugdigen in de leeftijd 19 tot en met 22 jaar, alsmede de feitelijke lonen worden verhoogd met:
1,5% per 1 april 2011 (periodelonen per 28 maart 2011)
1,25% per 1 januari 2012 (periodelonen per 2 januari 2012)
De schaallonen met functie(ervarings)jaren voor jeugdigen in de leeftijd 19 tot en met 22 jaar worden 
verhoogd met: 
2% per 1 april 2011 (periodelonen per 28 maart 2011)
1,5% per 1 januari 2012 (periodelonen per 2 januari 2012)
Het betreft hier de lonen in de schalen bij 19/1

Artikel 23 Plaatsvervanging

1. Indien en zolang een werknemer gedurende drie maanden of langer een werknemer die een hogere 
functie vervult, vervangt, heeft hij nadat de vervanging één maand 
zijn loon van tenminste 20%, met dien verstande dat zijn loon, vermeerderd met evenbedoelde opslag, 
niet meer kan bedragen dan het loon van degene die hij vervangt.

2. Het in lid 1 bepaalde geldt niet, indien de vervang

Artikel 24 Dienstwoning

1. Een dienstwoning is een woning welke wordt gehuurd door of het eigendom is van de werkgever en 
welke zodanig is gelegen ten opzichte van de slijterij dat het wenselijk is dat deze door een werknemer 
uit hoofde van zijn functie wordt bewoond, of waarbij een zodanige verbondenheid bestaat tussen woning 
en slijterij, dat om andere redenen bewoning door een werknemer wenselijk is.

Staatscourant 2012 nr. 4173 21 maart 2012

eerste verkoopmedewerk(st)er; 
ministratief medewerk(st)er; 

eerste magazijnmedewerk(st)er. 

Zelfstandige werkzaamheden waarvoor bijzondere vak- en bedrijfskennis nodig is. Het bezit van de 
wettelijk vereiste diploma's is een vereiste om voor de functie van vervangend/waa
(manager/slijter) in aanmerking te komen. De werknemer vervangt ambtshalve de filiaalbeheerder 
gedurende langere tijd. 
Voorbeelden van functiebenamingen in deze groep: 

vervangend of waarnemend filiaalbeheerder; 
vervangend of waarnemend filiaalmanager; 
vervangend of waarnemend slijter; 
magazijn chef. 

Zelfstandig beheer over een slijterij met een jaaromzet tot € 453.780,21 (excl. btw) en waar tenminste 1 
fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam is. Het bezit van de wettelijk vereiste 
diploma's is vereist. 

Zelfstandig beheer over een slijterij met een jaaromzet vanaf € 453.780,21 (excl. btw) en waar 
tenminste 1 fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam is. Het bezit van de wettelijk 
vereiste diploma's is vereist. 

Zelfstandig beheer over een slijterij met een jaaromzet vanaf € 635.292,30 (excl. btw) en waar 
tenminste 1,2 fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam is. He
vereiste diploma's is vereist. 

Zelfstandig beheer over een slijterij met een jaaromzet vanaf € 907.560,43 (excl. btw) en waar 
tenminste 1,5 fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam is. Het bezi
vereiste diploma's is vereist. 
Voorbeelden van functiebenamingen in functiegroep 5: 

filiaalbeheerder; 
filiaalmanager; 

Artikel 22 Loonaanpassingen 

De bedragen in de loonschalen in deze cao, met uitzondering van de schaallonen met functiejaren voor 
jeugdigen in de leeftijd 19 tot en met 22 jaar, alsmede de feitelijke lonen worden verhoogd met:
1,5% per 1 april 2011 (periodelonen per 28 maart 2011) 
1,25% per 1 januari 2012 (periodelonen per 2 januari 2012) 

functie(ervarings)jaren voor jeugdigen in de leeftijd 19 tot en met 22 jaar worden 

2% per 1 april 2011 (periodelonen per 28 maart 2011) 
1,5% per 1 januari 2012 (periodelonen per 2 januari 2012) 
Het betreft hier de lonen in de schalen bij 19/1, 20/1, 21/1 en 22/1 in alle functiegroepen in het loongebouw.

Artikel 23 Plaatsvervanging 

Indien en zolang een werknemer gedurende drie maanden of langer een werknemer die een hogere 
functie vervult, vervangt, heeft hij nadat de vervanging één maand heeft geduurd recht op een opslag op 
zijn loon van tenminste 20%, met dien verstande dat zijn loon, vermeerderd met evenbedoelde opslag, 
niet meer kan bedragen dan het loon van degene die hij vervangt. 

Het in lid 1 bepaalde geldt niet, indien de vervanging ambtshalve geschiedt.

Artikel 24 Dienstwoning 

Een dienstwoning is een woning welke wordt gehuurd door of het eigendom is van de werkgever en 
welke zodanig is gelegen ten opzichte van de slijterij dat het wenselijk is dat deze door een werknemer 

hoofde van zijn functie wordt bewoond, of waarbij een zodanige verbondenheid bestaat tussen woning 
en slijterij, dat om andere redenen bewoning door een werknemer wenselijk is.

21 maart 2012 

en bedrijfskennis nodig is. Het bezit van de 
wettelijk vereiste diploma's is een vereiste om voor de functie van vervangend/waarnemend beheerder 
(manager/slijter) in aanmerking te komen. De werknemer vervangt ambtshalve de filiaalbeheerder 

€ 453.780,21 (excl. btw) en waar tenminste 1 
erkzaam is. Het bezit van de wettelijk vereiste 

€ 453.780,21 (excl. btw) en waar 
is. Het bezit van de wettelijk 

€ 635.292,30 (excl. btw) en waar 
tenminste 1,2 fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam is. Het bezit van de wettelijk 

€ 907.560,43 (excl. btw) en waar 
tenminste 1,5 fulltime equivalent (fte) inclusief de filiaalhouder werkzaam is. Het bezit van de wettelijk 

nen met functiejaren voor 
jeugdigen in de leeftijd 19 tot en met 22 jaar, alsmede de feitelijke lonen worden verhoogd met: 

functie(ervarings)jaren voor jeugdigen in de leeftijd 19 tot en met 22 jaar worden 

, 20/1, 21/1 en 22/1 in alle functiegroepen in het loongebouw. 

Indien en zolang een werknemer gedurende drie maanden of langer een werknemer die een hogere 
heeft geduurd recht op een opslag op 

zijn loon van tenminste 20%, met dien verstande dat zijn loon, vermeerderd met evenbedoelde opslag, 

ing ambtshalve geschiedt. 

Een dienstwoning is een woning welke wordt gehuurd door of het eigendom is van de werkgever en 
welke zodanig is gelegen ten opzichte van de slijterij dat het wenselijk is dat deze door een werknemer 

hoofde van zijn functie wordt bewoond, of waarbij een zodanige verbondenheid bestaat tussen woning 
en slijterij, dat om andere redenen bewoning door een werknemer wenselijk is. 
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2. Indien aan een werknemer een dienstwoning als in lid 1 omschreven ter besch
het voor hem geldende loon worden verminderd met een bedrag, gelijk aan de wekelijkse/maandelijkse 
huurwaarde van die woning. Deze waarde wordt echter niet in aanmerking genomen voor zover deze 
meer bedraagt dan 15% van het voor d
Daarnaast is de werkgever gerechtigd de werkelijke kosten van water, gas, licht en verwarming alsmede 
alle overige bijkomende huisvestingskosten, welke niet ten laste van de slijterij komen, te verrekenen met 
het voor de werkneme

Artikel 25 Vakantiewerkers

1. De beloning van de vakantiewerker wordt vastgesteld op het voor hem geldende wettelijk 
minimum(jeugd)loon.

2. Het wettelijk recht van de vakantiewerker op vakantie (gesteld op 20 dagen per jaar bij een volledi
dienstverband) en vakantiebijslag (8%) wordt aan het eind van het dienstverband verrekend door middel 
van betaling van 15,7% van het genoten loon.

Artikel 26 Hulpkrachten

Hulpkrachten zullen minimaal 4 uur per week te werk worden gesteld.

Artikel 27 Oproepkrachten

1. Oproepkrachten zullen bij afroep door de werkgever tenminste gedurende 2 uur te werk worden gesteld.

2. Oproepkrachten met een 0
geven.. 

3. Indien een oproepkracht
is geweest, dan wordt een hulpkrachtcontract aangeboden.

Artikel 29 Loopbaanbeleid

Als de werkgever of de werknemer daaraan behoefte heeft, vindt een functioneringsgesprek plaats, waa
opleidingen aan de orde komen. Afspraken over opleidingen worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 30 Naleving van de cao

1. Er bestaat een Vaste Commissie, welker taak zal zijn een goede uitvoering van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst te bevorder
adviseren van partijen, leden van partijen en andere belanghebbenden inzake alle vragen, rijzende bij de 
uitvoering van deze of uitvoering van de individuele arbeidsovereenkomsten, waarop de
arbeidsovereenkomst van toepassing is.

2. De Vaste Commissie zal mede tot taak hebben het verlenen van ontheffingen van de bepalingen van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan de 
ontheffing kunnen voorwaarden en voorschriften worden verbonden.

3. De samenstelling en werkwijze van de Vaste Commissie worden door partijen nader geregeld met 
inachtneming van de stelregel dat elk der partijen gerechtigd zal zijn tenminste één lid te benoemen
dat door de werkgeversorganisaties in totaal niet meer leden zullen worden benoemd dan door de 
werknemersorganisaties in totaal.

4. De Vaste Commissie is gevestigd per adres FNV Bondgenoten, Postbus 11046, 9700 CA Groningen.

Artikel 31 Werkdruk 

Het onderwerp werkdruk maakt onderdeel uit van de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Artikel 32 Veiligheid 

1. De werkgever zal in iedere slijterij voldoen aan de veiligheidseisen zoals vermeld in bijlage 3. Deze eisen 
hebben betrekking op:
– het openen en sluiten;

Staatscourant 2012 nr. 4173 21 maart 2012

Indien aan een werknemer een dienstwoning als in lid 1 omschreven ter besch
het voor hem geldende loon worden verminderd met een bedrag, gelijk aan de wekelijkse/maandelijkse 
huurwaarde van die woning. Deze waarde wordt echter niet in aanmerking genomen voor zover deze 
meer bedraagt dan 15% van het voor de werknemer geldende loon. 
Daarnaast is de werkgever gerechtigd de werkelijke kosten van water, gas, licht en verwarming alsmede 
alle overige bijkomende huisvestingskosten, welke niet ten laste van de slijterij komen, te verrekenen met 
het voor de werknemer geldende loon. 

Artikel 25 Vakantiewerkers 

De beloning van de vakantiewerker wordt vastgesteld op het voor hem geldende wettelijk 
minimum(jeugd)loon. 

Het wettelijk recht van de vakantiewerker op vakantie (gesteld op 20 dagen per jaar bij een volledi
dienstverband) en vakantiebijslag (8%) wordt aan het eind van het dienstverband verrekend door middel 
van betaling van 15,7% van het genoten loon. 

Artikel 26 Hulpkrachten 

Hulpkrachten zullen minimaal 4 uur per week te werk worden gesteld. 

roepkrachten 

Oproepkrachten zullen bij afroep door de werkgever tenminste gedurende 2 uur te werk worden gesteld.

Oproepkrachten met een 0-urencontract zijn niet verplicht om aan de oproep van de werkgever gehoor te 

Indien een oproepkracht in een periode van 3 maanden gedurende 10 weken 4 uur per week werkzaam 
is geweest, dan wordt een hulpkrachtcontract aangeboden. 

Artikel 29 Loopbaanbeleid 

Als de werkgever of de werknemer daaraan behoefte heeft, vindt een functioneringsgesprek plaats, waa
opleidingen aan de orde komen. Afspraken over opleidingen worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 30 Naleving van de cao 

Er bestaat een Vaste Commissie, welker taak zal zijn een goede uitvoering van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst te bevorderen met alle daartoe dienstige middelen, in het bijzonder door het 
adviseren van partijen, leden van partijen en andere belanghebbenden inzake alle vragen, rijzende bij de 
uitvoering van deze of uitvoering van de individuele arbeidsovereenkomsten, waarop de
arbeidsovereenkomst van toepassing is. 

De Vaste Commissie zal mede tot taak hebben het verlenen van ontheffingen van de bepalingen van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan de 

ffing kunnen voorwaarden en voorschriften worden verbonden. 

De samenstelling en werkwijze van de Vaste Commissie worden door partijen nader geregeld met 
inachtneming van de stelregel dat elk der partijen gerechtigd zal zijn tenminste één lid te benoemen
dat door de werkgeversorganisaties in totaal niet meer leden zullen worden benoemd dan door de 
werknemersorganisaties in totaal. 

De Vaste Commissie is gevestigd per adres FNV Bondgenoten, Postbus 11046, 9700 CA Groningen.

erwerp werkdruk maakt onderdeel uit van de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

De werkgever zal in iedere slijterij voldoen aan de veiligheidseisen zoals vermeld in bijlage 3. Deze eisen 
hebben betrekking op: 

sluiten; 
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Indien aan een werknemer een dienstwoning als in lid 1 omschreven ter beschikking wordt gesteld, kan 
het voor hem geldende loon worden verminderd met een bedrag, gelijk aan de wekelijkse/maandelijkse 
huurwaarde van die woning. Deze waarde wordt echter niet in aanmerking genomen voor zover deze 

Daarnaast is de werkgever gerechtigd de werkelijke kosten van water, gas, licht en verwarming alsmede 
alle overige bijkomende huisvestingskosten, welke niet ten laste van de slijterij komen, te verrekenen met 

De beloning van de vakantiewerker wordt vastgesteld op het voor hem geldende wettelijk 

Het wettelijk recht van de vakantiewerker op vakantie (gesteld op 20 dagen per jaar bij een volledig 
dienstverband) en vakantiebijslag (8%) wordt aan het eind van het dienstverband verrekend door middel 

Oproepkrachten zullen bij afroep door de werkgever tenminste gedurende 2 uur te werk worden gesteld. 

urencontract zijn niet verplicht om aan de oproep van de werkgever gehoor te 

in een periode van 3 maanden gedurende 10 weken 4 uur per week werkzaam 

Als de werkgever of de werknemer daaraan behoefte heeft, vindt een functioneringsgesprek plaats, waarbij 
opleidingen aan de orde komen. Afspraken over opleidingen worden schriftelijk vastgelegd. 

Er bestaat een Vaste Commissie, welker taak zal zijn een goede uitvoering van deze collectieve 
en met alle daartoe dienstige middelen, in het bijzonder door het 

adviseren van partijen, leden van partijen en andere belanghebbenden inzake alle vragen, rijzende bij de 
uitvoering van deze of uitvoering van de individuele arbeidsovereenkomsten, waarop deze collectieve 

De Vaste Commissie zal mede tot taak hebben het verlenen van ontheffingen van de bepalingen van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan de 

De samenstelling en werkwijze van de Vaste Commissie worden door partijen nader geregeld met 
inachtneming van de stelregel dat elk der partijen gerechtigd zal zijn tenminste één lid te benoemen en 
dat door de werkgeversorganisaties in totaal niet meer leden zullen worden benoemd dan door de 

De Vaste Commissie is gevestigd per adres FNV Bondgenoten, Postbus 11046, 9700 CA Groningen. 

erwerp werkdruk maakt onderdeel uit van de Risico Inventarisatie en Evaluatie. 

De werkgever zal in iedere slijterij voldoen aan de veiligheidseisen zoals vermeld in bijlage 3. Deze eisen 
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– de geldbehandeling;
– het verkleinen van het risico op overvallen;
– het tegengaan van winkeldiefstal;
– overige aspecten als de aanwezigheid van een telefoon en een stil alarm, het recht op het volgen van 

een training, de beveiliging en verlich
het beschikken over een behoorlijke inbraakbeveiliging.

2. De werkgever is verplicht slijterijen te laten deelnemen aan gezamenlijke veiligheidsactiviteiten in 
winkelcentra. 

3. De werkgever zal de 
opstaptraining te volgen met betrekking tot de omgang met agressieve klanten.

4. Het Veiligheidsplan zal minimaal eenmaal per jaar met de ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging wo

Artikel 33 Duur, wijziging en opzegging

3. Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst verliezen vroegere overeenkomsten zoals 
de VGL-cao, voor zover deze bepalingen bevatten, welke voor de werknemer ongunstiger zijn dan het 
bepaalde in deze overeenkomst, hun kracht.

4. Rechtens geldende bepalingen, welke voor de werknemer die op het moment van overstappen van de 
VGL-cao naar de Slijters
behouden hun kracht.
Indien deze afspraken leiden tot onacceptabele of onwerkbare verschillen in arbeidsvoorwaarden, zullen 
partijen bij deze cao nadere afspraken met elkaar maken.

BIJLAGE 1  

Loonschalen per 1 januari 2012 (2 januari voor periodeloners)

LOONSCHALEN PER UUR

GROEP 

LFT/F-jr 

15 2,95

16 3,39

17 3,88

18 4,46

19 5,15

19 / 1 

20 6,04

20 / 1 

21 7,11

21 / 1 

22 8,34

22 / 1 

23 / 0 9,13

1 

2 

3 

4 

5 

6 

LOONSCHALEN PER 4 WEKEN

GROEP 1 

LFT/F-jr  

15 471,66 

16 541,65 

17 620,30 
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de geldbehandeling; 
het verkleinen van het risico op overvallen; 
het tegengaan van winkeldiefstal; 
overige aspecten als de aanwezigheid van een telefoon en een stil alarm, het recht op het volgen van 
een training, de beveiliging en verlichting van een eventuele personeels
het beschikken over een behoorlijke inbraakbeveiliging. 

De werkgever is verplicht slijterijen te laten deelnemen aan gezamenlijke veiligheidsactiviteiten in 

De werkgever zal de werknemer op kosten van de werkgever in de gelegenheid stellen een 
opstaptraining te volgen met betrekking tot de omgang met agressieve klanten.

Het Veiligheidsplan zal minimaal eenmaal per jaar met de ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging worden besproken. 

Artikel 33 Duur, wijziging en opzegging 

Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst verliezen vroegere overeenkomsten zoals 
cao, voor zover deze bepalingen bevatten, welke voor de werknemer ongunstiger zijn dan het 

paalde in deze overeenkomst, hun kracht. 

Rechtens geldende bepalingen, welke voor de werknemer die op het moment van overstappen van de 
cao naar de Slijters-cao in dienst is, gunstiger zijn dan het bepaalde in deze overeenkomst, 

behouden hun kracht. 
Indien deze afspraken leiden tot onacceptabele of onwerkbare verschillen in arbeidsvoorwaarden, zullen 
partijen bij deze cao nadere afspraken met elkaar maken. 

Loonschalen per 1 januari 2012 (2 januari voor periodeloners) 

LOONSCHALEN PER UUR 

1 2 3 4 5A 

     

2,95 3,10 3,26 3,73  

3,39 3,54 3,70 4,18  

3,88 4,03 4,20 4,67  

4,46 4,62 4,79 5,27  

5,15 5,31 5,49 5,96  

 5,40 5,67 6,16  

6,04 6,19 6,38 6,85  

 6,30 6,49 6,97  

7,11 7,27 7,47 7,94  

 7,40 7,60 8,08  

8,34 8,50 8,71 9,18  

 8,64 8,86 9,34  

9,13 9,27 9,46 9,93 10,71 

 9,37 9,56 10,02 11,00 

 9,46 9,66 10,12 11,29 

 9,55 9,75 10,21 11,58 

 9,65 9,85 10,32 11,87 

 9,75 9,95 10,42 12,16 

    12,45 

LOONSCHALEN PER 4 WEKEN 

2 3 4 5A 

    

495,84 520,85 597,07  

566,32 592,02 668,25  

644,95 671,45 747,68  

21 maart 2012 

overige aspecten als de aanwezigheid van een telefoon en een stil alarm, het recht op het volgen van 
ting van een eventuele personeels- en/of goedereningang en 

De werkgever is verplicht slijterijen te laten deelnemen aan gezamenlijke veiligheidsactiviteiten in 

werknemer op kosten van de werkgever in de gelegenheid stellen een 
opstaptraining te volgen met betrekking tot de omgang met agressieve klanten. 

Het Veiligheidsplan zal minimaal eenmaal per jaar met de ondernemingsraad of 

Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst verliezen vroegere overeenkomsten zoals 
cao, voor zover deze bepalingen bevatten, welke voor de werknemer ongunstiger zijn dan het 

Rechtens geldende bepalingen, welke voor de werknemer die op het moment van overstappen van de 
cao in dienst is, gunstiger zijn dan het bepaalde in deze overeenkomst, 

Indien deze afspraken leiden tot onacceptabele of onwerkbare verschillen in arbeidsvoorwaarden, zullen 

5B 5C 5D 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10,98 11,25 11,53 

11,28 11,56 11,85 

11,57 11,86 12,16 

11,86 12,16 12,47 

12,17 12,47 12,78 

12,46 12,77 13,09 

12,76 13,08 13,41 

5B 5C 5D 
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GROEP 1 

LFT/F-jr  

18 714,35 

19 824,45 

19 / 1  

20 965,68 

20 / 1  

21 1.138,38 

21 / 1  

22 1.334,66 

22 / 1  

23 / 0 1.460,71 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

LOONSCHALEN PER MAAND

GROEP 1 

LFT/F-jr  

15 510,97 

16 586,79 

17 671,99 

18 773,88 

19 893,16 

19 / 1  

20 1.046,15 

20 / 1  

21 1.233,24 

21 / 1  

22 1.445,88 

22 / 1  

23 / 0 1.582,44 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Dictum  II  

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 maart 2013.

Dictum  III  

Voor zover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen 
regelen, prevaleren deze re

Dictum  IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2013 en heeft geen terugwerkende kracht.
 

’s-Gravenhage, 16 maart 2012
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2 3 4 5A 

    

739,00 766,44 842,68  

849,11 877,64 953,86  

863,95 906,38 985,09  

990,34 1.020,28 1.096,51  

1.007,65 1.038,12 1.115,68  

1.163,03 1.194,71 1.270,88  

1.183,36 1.215,60 1.293,10  

1.359,32 1.392,99 1.469,18  

1.383,08 1.417,34 1.494,87  

1.483,65 1.513,92 1.588,04 1.713,75 

1.498,49 1.529,37 1.602,73 1.760,09 

1.513,48 1.544,81 1.618,92 1.806,41 

1.528,62 1.560,26 1.634,36 1.852,05 

1.543,92 1.575,86 1.650,71 1.899,05 

1.559,35 1.591,62 1.667,22 1.945,38 

   1.991,70 

LOONSCHALEN PER MAAND 

2 3 4 5A 

    

537,16 564,25 646,83  

613,51 641,36 723,94  

698,69 727,41 809,98  

800,59 830,31 912,90  

919,87 950,78 1.033,35  

935,95 981,91 1.067,18  

1.072,87 1.105,31 1.187,88  

1.091,62 1.124,63 1.208,65  

1.259,95 1.294,27 1.376,79  

1.281,97 1.316,90 1.400,86  

1.472,60 1.509,07 1.591,62  

1.498,34 1.535,45 1.619,44  

1.607,28 1.640,08 1.720,38 1.856,57 

1.623,36 1.656,82 1.736,30 1.906,76 

1.639,60 1.673,54 1.753,83 1.956,94 

1.656,01 1.690,28 1.770,56 2.006,38 

1.672,58 1.707,18 1.788,27 2.057,30 

1.689,30 1.724,25 1.806,16 2.107,49 

   2.157,67 

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 maart 2013.

Voor zover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen 
regelen, prevaleren deze regelen. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2013 en heeft geen terugwerkende kracht.

Gravenhage, 16 maart 2012 

21 maart 2012 

5B 5C 5D 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.756,60 1.800,52 1.845,53 

1.804,08 1.849,18 1.895,41 

1.851,57 1.897,85 1.945,30 

1.898,35 1.945,81 1.994,45 

1.946,52 1.995,19 2.045,07 

1.994,02 2.043,87 2.094,97 

2.041,49 2.092,53 2.144,84 

5B 5C 5D 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.902,98 1.950,56 1.999,32 

1.954,42 2.003,28 2.053,36 

2.005,87 2.056,01 2.107,41 

2.056,55 2.107,96 2.160,66 

2.108,73 2.161,46 2.215,49 

2.160,18 2.214,19 2.269,55 

2.211,61 2.266,90 2.323,58 

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 maart 2013. 

Voor zover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2013 en heeft geen terugwerkende kracht. 
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De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze: 
de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes. 
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nister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 

21 maart 2012 


