
1 

Leersum, 13 april 2012 

ONDERHANDELAARSAKKOORD 

CAO voor de VVV 

2012 – 2013 

 

Op 3 april 2012 hebben partijen, betrokken bij de CAO voor de VVV een onderhandelaarsakkoord 

bereikt, dat door CAO-partijen zal worden voorgelegd aan de leden. 

De constructieve onderhandelingen werden gevoerd onder moeilijke marktomstandigheden ten 

gevolge van bezuinigingen en economische crisis. Toch zijn partijen erin geslaagd tot een 

evenwichtig pakket aan afspraken te komen welke bovendien de verdere professionalisering van de 

VVV-sector ondersteunen. 

De afspraken luiden in grote lijnen als volgt: 

 

Looptijd:  

Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014 (twee jaar) 

Loonparagraaf:  

Per 1 mei 2012: 0,75% structureel 

Per 1 mei 2013: 0,75% structureel 

Werkingssfeer: 

In art. 1.2 wordt de werkingssfeer van de CAO verduidelijkt in die zin, dat de CAO van toepassing is 

op werknemers met een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd, ongeacht de omvang van 

het dienstverband, van wie de functie overeenkomt met een referentiefunctie uit het VVV 

Functiehandboek 2012. 

In art 1.2 wordt de CAO niet van toepassing verklaard op vakantiekrachten.   
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Keuzemodel: 

Voor de onderwerpen “Flexibilisering Arbeidsduur” en “flexibel belonen” wordt met ingang van  

1 januari 2013 een keuzemodel ingevoerd, welke keuze per organisatie met instemming van 

Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of Personeelsvergadering wordt gemaakt. 

Per onderwerp kan elke organisatie kiezen uit: 

Model A:  vasthouden aan de bestaande regeling, of 

Model B: overstappen naar de nieuwe flexibele regeling. 

Flexibiliteit en zekerheid: 

Met ingang van 1 mei 2012 wordt de proeftijd bepaald op twee maanden; dit in afwijking van het 

bepaalde in art. 7:652, de leden 4, onder a, en 5 BW . 

Flexibilisering Arbeidsduur: 

De mogelijkheid van flexibel roosteren (model B) wordt vastgelegd in de CAO en daarmee op basis 

van een evaluatie na de zomer 2012 feitelijk mogelijk met ingang van 1 januari 2013. 

Wijziging art. 3.5 Toeslagen over bijzondere uren m.i.v. 1 mei  2012:  het dagvenster wordt 

uitgebreid van 8:00 - 19.00 uur naar 8:00 tot 21.00 uur; de feestdagentoeslag wordt verhoogd van 

75% naar 100% en de zondagentoeslag gaat van 75% naar 60%.  

Werknemer bepaalt ten minste voor een periode van een jaar of de toeslagen over bijzondere uren 

voor 100% in tijd of in geld worden uitgekeerd. 

 

Wijziging art. 3.8.1 Consignatietoeslag m.i.v. 1 januari 2013: De consignatieregeling is van toepassing 

indien de werknemer buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaar moet zijn om in geval 

van onvoorziene omstandigheden op afroep werkzaamheden te verrichten. Indien van toepassing 

maakt werkgever structurele afspraken met Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of 

Personeelsvergadering  over de praktische invulling en bijbehorende vergoeding. 

Aan art. 3.3 Overwerk wordt het volgende nieuwe lid toegevoegd:  

“Bij ziekte blijven de in enige werkweek gemaakte overuren staan. Als ziekte-uren worden de uren 

geregistreerd die volgens rooster gewerkt hadden moeten worden.”  

Waarderen, beoordelen en flexibel belonen: 

VVV Functiehandboek 2012 is gereed en de functiewaarderingscheck (ORBA) heeft plaatsgevonden. 

De bestaande salaristabel is sterk vereenvoudigd. Zo komen de wachtjaren te vervallen, worden de 

aparte jeugdschalen geschrapt en worden aanlooptreden ingevoerd voor de schalen  2 t/m 5.  Per 

schaal is een vaste periodieke verhoging vastgesteld die evenals de minimum en maximum 

schaalbedragen worden vastgelegd in de CAO. 

Voor de salarisschalen 2 t/m 5 worden aanlooptreden toegepast, waarbij in de aanlooptreden twee 

stappen van 80% respectievelijk 90% worden gezet in maximaal één jaar. Deze aanlooptreden zijn 
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met name bedoeld voor situaties waarin sprake is van een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of 

wanneer een voor de functie vereiste opleiding nog niet is afgerond. 

De nieuwe, vereenvoudigde VVV Salaristabel wordt ingevoerd met ingang van 1 mei 2012 met dien 

verstande dat als gevolg van de invoering hiervan de salarissen van het zittend personeel niet 

wijzigen per 1 mei 2012. De eerste periodieke verhoging volgt op 1 januari 2013.  

De in de nieuwe VVV Salaristabel verwerkte structurele  loonsverhoging van 0,75% per  

1 mei 2012 (Bijlage) is uiteraard van toepassing op al het personeel.   

Beoordelingsafhankelijk belonen: Met ingang van 1 januari 2013 kan gekozen worden voor model B, 

waarbij de vaste periodiek het beoordelingsniveau aangeeft bij normaal/goed functioneren. Binnen 

de bedrijven kan gekozen worden voor een eigen methode van beoordelen en belonen (model B) 

waarbij vrijheid wordt gelaten aan de mate van flexibilisering.  

WVN rekent het zich tot haar plicht haar leden voor te lichten over de toepassing van beide 

modellen A en B. 

Levensfasebewust personeelsbeleid: 

Wijziging art 6.1.1 Vakantie m.i.v. 1 januari 2014: de basis vakantiedagen worden met twee dagen 

verhoogd van 24 naar 26 dagen (waarvan 20 wettelijk en 6 bovenwettelijk) 

De leeftijdsafhankelijke vakantiedagen (art 6.1.2) en de afwijkende ATV regeling voor 60 jaar en 

ouder (art 3.2.6) komen per 1 januari 2014 te vervallen.  

De leeftijdsafhankelijke vakantie- en ATV-rechten worden bevroren op het niveau per  

1  januari 2014, met dien verstande dat: 

- de werknemer die 18 jaar wordt in 2014 in dat kalenderjaar recht heeft op 27 vakantiedagen  

en met ingang van 1 januari 2015 op 26 vakantiedagen; 

- voor de werknemer die 45 jaar of ouder wordt in 2014 de leeftijdsafhankelijke  vakantierechten 

worden bevroren op het niveau 2014. 

  

Wijziging art. 3.3.5 Overwerk m.i.v. 1 mei 2012: de algemene ontheffing van overwerk voor jongeren 

tot 18 jaar en ouderen vanaf 60 jaar komt te vervallen en wordt gewijzigd in een na overleg 

vastgestelde  ontheffing ten gevolge van een sociaal-medische indicatie. 

Pensioen en AOW: 

Verdeling pensioenpremie: de bestaande verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en 

werknemer in de verhouding 2/3 resp. 1/3 wordt opgenomen in de CAO  

Wijziging art. 13.2 sub g Beëindiging dienstverband bij 65 jaar: de datum einde dienstverband wordt 

m.i.v. 1 april 2012 gelijkgetrokken met de nieuwe ingangsdatum van de AOW, t.w. op de 65
ste

 

verjaardag (niveau 2012). 
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Protocollaire afspraak:  Afstemming en Overleg met VVV-Pensioenfonds 

 

Partijen benadrukken het belang van goede afstemming en overleg met het bestuur van het VVV-

pensioenfonds over de inhoud van de pensioenregeling.  

Daartoe worden de volgende afspraken gemaakt: 

 

De Werkgeversvereniging VVV Nederland zal in overleg met het bestuur van het VVV-pensioenfonds 

zorgdragen voor de organisatie van een bijeenkomst vóór 1 juli 2012. 

 

Deelnemers: 

- Vertegenwoordiging van het bestuur van het pensioenfonds (werkgevers en 

werknemersvertegenwoordigers) 

- CAO-partijen 

 

Agenda-onderwerpen:  

- Samenstelling van het bestuur van het pensioenfonds 

- In kaart brengen van het (externe) pensioenlandschap, pensioenakkoord, wetgeving etc. 

- Uitwisseling van uitgangspunten met betrekking tot aanpassing van de pensioenregeling 

o Presentatie uitgangspunten werkgevers 

o Presentatie(s) uitgangspunten vakorganisaties 

- Discussie over de uitgangspunten 

- Afspraken over de aanpak van wijzigingen in de pensioenregeling voor zover noodzakelijk 

en/of gewenst 

- Afspraken over vervolg-overleg  

 

Vakantiewetgeving: 

Wijziging art. 6.1.8 Vakantie met ingang van 1 januari 2012: de vervaltermijn van wettelijke 

vakantiedagen is vastgesteld op één jaar na het jaar waarin deze zijn verkregen, met dien verstande 

dat in individuele  gevallen tussen werknemer en werkgever een langere vervaltermijn kan worden 

overeengekomen.  

Werknemers zullen goed worden geïnformeerd over de vervaltermijn van wettelijke (een jaar) en 

bovenwettelijke (vijf jaar)vakantiedagen. 

Als gevolg van de nieuwe vakantiewetgeving komt art. 6.1.9 m.i.v. 1 januari 2012 te vervallen. 

Vanwege de keuzemogelijkheid van flexibel roosteren (model A en B) worden vakantiedagen vanaf  

1 januari 2013 geregistreerd in uren (i.p.v. dagen) uiteraard met behoud van dezelfde rechten. 

VVV Fietsplan: 

Het VVV Fietsplan wordt met inachtneming van art. 12 Looptijd van de fietsregeling voortgezet tot 

eind 2013 onder voorwaarde dat de werkkostenregeling nog niet door werkgever is ingevoerd. 

Werkgelegenheid: 

Werkgevers zullen zich blijven inspannen om werknemers met een achterstandspositie tot de 

arbeidsmarkt in te laten stromen. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. Wajongers, allochtonen, 
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langdurig werklozen en (herbeoordeelde) arbeidsongeschikten. Dit beleid zal waar relevant actief 

worden uitgedragen. 

Werkgeversbijdrage: 

De werkgeversbijdrage bedraagt € 1.000,- per vakorganisatie  voor de looptijd van de CAO.  

Redactie cao: 

De redactie van de CAO zal worden aangepast aan de hand van de afgesproken voorbeeld 

Inhoudsopgave nieuwe redactie CAO. 

 

 

Aldus overeengekomen te Leersum,  13 april 2012 
 
De partij ter ene zijde     De partij ter andere zijde 
 
 
 
 
………………………………    ………………………………… 
Marcel Knols      Joke Stoel 
Voorzitter      Bestuurder 
Werkgeversvereniging VVV Nederland   ABVAKABO / FNV 
 
 
 
 
……………………………...    ………………………………… 
Eric Schipper      Inge de Vries 
Secretaris-penningmeester    Bestuurder 
Werkgeversvereniging VVV Nederland   De Unie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Salarisschalen per 1 mei 2012 incl. 0.75% verhoging 
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Bijlage bij Onderhandelaarsakkoord CAO voor de VVV 2012-2013 

Salarissschalen per 1 mei 2012 per maand incl. verhoging van 0,75%  

Schaal Aanvangssalaris Eindsalaris Stap in € 

2 €       1.533 €       1.916 €    54,71 

3 €       1.574 €       2.098 €    65,50 

4 €       1.660 €       2.213 €    69,13 

5 €       1.748 €       2.331 €    72,88 

6 €       1.835 €       2.447 €    76,50 

7 €       1.885 €       2.693 €    89,78 

8 €       2.149 €       3.070 €    92,10 

9 €       2.468 €       3.526 €  105,80 

10 €       2.747 €       3.924 €  117,70 

11 €       3.214 €       4.592 €  125,27 

12 €       3.664 €       5.234 €  142,73 

13 €       3.981 €       5.687 €  155,09 

14 €       4.374 €       6.248 €  170,36 

15 €       4.805 €       6.864 €  187,18 


