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Hoofdstuk 1. 
 
Artikel 1. Definities 
 
 
Werkgever:   De vereniging CNV Vakmensen te Utrecht. 
 
Werknemersorganisatie: CNV Dienstenbond te Hoofddorp. 
 

 Medewerker:   Iedere persoon in dienst van de werkgever, met uitzondering van de 
leden van het bondsbestuur. 

 
Leidinggevende: Leidinggevende functionarissen in dienst van de  
 CNV Vakmensen. 
 
Partner: Echtgeno(o)t(e) van de medewerker, dan wel degene met wie 

medewerker een samenlevingsovereenkomst, dan wel een 
geregistreerd partnerschap is aangegaan. 

 
Maand:    Kalendermaand. 
 
Ondernemingsraad:    De op grond van de Wet op de Ondernemingsraden in de onderneming 

ingestelde Ondernemingsraad. 
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Hoofdstuk 2. 
 
Artikel 2. Algemene verplichtingen 
 
1. Werkgever en medewerker verplichten zich alle uit deze overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen na te komen. 
 
2. Werkgever verplicht zich aan alle medewerkers een exemplaar van deze overeenkomst 

beschikbaar te stellen. 
 
3. Medewerker is gehouden de hem  of haar door of namens de werkgever opgedragen 

werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. 
 
4. Medewerker is verplicht, indien werkgever dit nodig acht, tijdelijk ook andere dan zijn 

gewone dagelijkse werkzaamheden te verrichten, voor zover dit redelijkerwijs van 
medewerker verwacht kan worden, doch maximaal gedurende zes aaneengesloten weken. 

 
5. Werkgever verplicht zich aan medewerker op diens verzoek inzage te verstrekken in de 

gegevens, welke over zijn persoon in de organisatie aanwezig zijn. Dit heeft ook betrekking 
op medewerkers waarvan de dienstbetrekking is beëindigd. 

 Het is de werkgever verboden bedoelde gegevens, anders dan na uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van de medewerker aan derden ter inzage te geven. 

 
6.  Medewerker dient vooraf aan werkgever schriftelijk een verzoek te doen van de door hem 

te verrichten arbeid voor derden en het doen van zaken voor eigen rekening. Tegen 
nevenfuncties als in dit lid bedoeld, zal werkgever geen bezwaar maken, zolang zij naar het 
oordeel van werkgever niet door omvang en/of aard een beletsel (dreigen te) vormen om 
de eigen functie naar behoren te verrichten en voor deze werkzaamheden geen 
bedrijfsmiddelen worden ingezet.  

 
7.  De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle zaken ten aanzien waarvan hem 

geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. 
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Hoofdstuk 3.  Aanstelling  
 
Artikel 3. Aanstelling 
 
1. De aanstelling van de medewerker wordt door de werkgever schriftelijk bevestigd. Deze 

individuele arbeidsovereenkomst vermeldt tenminste de datum van indiensttreding, de 
functie, de overeengekomen arbeidsduur, de deelname aan het pensioenfonds, de voor de 
functie geldende standplaats, de duur van de proeftijd en het aan de functie verbonden 
salaris.  

 
2. Werkgever verplicht zich wijzigingen in deze collectieve arbeidsovereenkomst of in de 

individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk te zullen vastleggen en aan medewerker(s) 
bekend te maken. 

 
3. Een dienstverband kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Een 

dienstverband voor bepaalde tijd kan worden aangegaan met een vaste einddatum met een 
maximum van 12 maanden. Ten behoeve van bepaalde projecten kan een langere termijn 
worden overeengekomen. Over een periode van twee jaar kunnen maximaal drie 
contracten voor bepaalde tijd worden aangegaan. In bijzondere omstandigheden kan 
werkgever hiervan afwijken na melding aan de Ondernemingsraad. 

 
4.  De werkgever is gerechtigd bij een dienstverband voor bepaalde tijd een proeftijd van één 

maand en bij een dienstverband voor onbepaalde tijd een proeftijd voor twee maanden te 
bedingen. 

 
5. Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald, wordt het 

dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.  
 
6.  Voor iedere wijziging van functie en salarisgroep onder 1 ontvangt de medewerker een 

schriftelijke mededeling van de werkgever. 
 
7 De werkgever kan naar gelang de aard van de functie besluiten dat de afstand tussen 

woonplaats en de standplaats niet meer mag bedragen dan 30 km. 
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Hoofdstuk 4.  Arbeidstijden  
 
Artikel 4. Kaderregeling Arbeidstijden  
 
1. De bedrijfstijd ligt tussen 08.00 uur en 18.00 uur, tenzij de dienstverlening aan leden 

vergt dat hiervan wordt afgeweken. De standaard werktijd is vastgesteld van 8.30 uur 
tot 17.00 uur. De dagelijkse werktijd is gesteld op 7,5 uur.  
 

2. De gemiddelde arbeidsduur bij fulltime dienstverband bedraagt 36 uur per week. Om dit 
aantal te bereiken is het uitgangspunt om in een 4-5 rooster te werken. In week één 
bedraagt de arbeidsduur 40 uur (vijf dagen) en in week twee 32 uur (4 dagen). In 
overleg met de leidinggevende kan van dit patroon 
worden afgeweken. 

 
3. Werken op zondag kan niet worden verplicht. Voor medewerkers tot en met 

salarisschaal 7 zal arbeid op zaterdag zoveel mogelijk worden vermeden. Op algemeen 
erkende feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, 
tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag) evenals op Goede Vrijdag en 
Koninginnedag, zal met behoud van salaris niet worden gewerkt. 

 
4. Een verzoek van de medewerker om de arbeidsduur aan te passen, wordt in beginsel 

door werkgever gehonoreerd, tenzij dit redelijkerwijs op grond van zwaarwegende 
bedrijfsbelangen, waaronder formatieruimte, niet van werkgever kan worden verwacht.  

 
5. Rustpauzes van ten hoogste vijftien minuten, met uitzondering van de lunchpauze, 

worden geacht te behoren tot de arbeidstijd. 
 
6. Er kan worden afgeweken van de werktijd van 8 uur per dag. Zo is het mogelijk om 4 x 

9 uur of 4,5 – 4,5 dag te werken. Deze afwijkende arbeidspatronen gelden niet voor 
bestuurders en districtshoofden. 

 
7. Arbeidstijd ouder wordende medewerkers 

 
a) Medewerkers met een volledige dagtaak die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, 
komen in aanmerking voor een arbeidstijdverkorting met behoud van salaris van een 
half uur per dag of 2,5 uur per week. Deze arbeidstijdverkorting mag niet worden 
opgespaard. 
b) Tijdens vakantie en arbeidsongeschiktheid kunnen op grond van deze regeling geen 
rechten worden opgebouwd. 
 

 
 

Artikel 5. Afwijken van Kaderregeling Arbeidstijden 
 
1. Voor bepaalde functiegroepen kan de werkgever afwijken van de kaderregeling van 

artikel 4, bijvoorbeeld daar waar aangepaste begin- en eindtijden functioneel 
noodzakelijk zijn. 
 

2.  Door de medewerker kan een verzoek worden ingediend om op individuele gronden af 
te wijken van de kaderregeling. Dat wil zeggen een verzoek tot afwijken van het aantal 
uren per dag en de begin- en eindtijd.  

 
3.  Een verzoek van de medewerker tot afwijking van de kaderregeling wordt door de 

leidinggevende getoetst op basis van de volgende criteria: 
 
a.    De interne en externe dienstverlening moet worden gegarandeerd; 
b.    Er dient sprake te zijn van voldoende draagvlak binnen de afdeling ten aanzien    
       van de voorgestelde afwijking; 
c. Er is voldoende bezetting over de dag gegarandeerd. 

 
4.  Verzoeken tot afwijking worden voor de periode van een kalenderjaar gehonoreerd of in 

geval van specifieke omstandigheden op grond waarvan de afwijking is toegekend voor 
de duur van die omstandigheden. 
 

5.  De medewerker kan tegen een eventuele afwijzing van het verzoek in beroep gaan bij 
de beroepscommissie, genoemd in deze CAO. 
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Artikel 6. Roostervrije dagen  
 
1. De overeengekomen arbeidsduur is 36 uur of een deel daarvan. 
 
2. Een medewerker heeft bij een fulltime dienstverband recht op 26 roostervrije dagen per 

kalenderjaar. Bij de volgende arbeidspatronen is het mogelijk roostervrije dagen op te 
bouwen: 

 
 

 
Arbeidsduur Roostervrij Rooster 
    36       uur 26 roostervrije dagen/208 

uur 
werkweek 40 uur   

28.8 uur (80%) 21 roostervrije dagen/168 
uur 

werkweek 32 uur 

 
3.        Tijdens ziekte of zwangerschapsverlof vindt geen opbouw van roostervrije dagen plaats.  

       Niet gebruikte roostervrije dagen komen na afloop van het kalenderjaar te vervallen. 
 
4.  Maximaal 16 roostervrije dagen kunnen worden gekapitaliseerd ten behoeve van de 

volgende doelen: levensloop, pensioen, PC, (checken of dat fiscaal kan), 
reiskostenvergoeding, fietsregeling of studie. De medewerker die hiervan gebruik wil 
maken, dient vóór 1 april van elk jaar aan te geven hoeveel dagen hij wil kapitaliseren 
en met welk doel.  

 
5.  Ten behoeve van het 4-5 rooster dienen bij een fulltime dienstverband alle roostervrije 

dagen per kalenderjaar vooraf te worden ingeroosterd. Indien een medewerker op een 
ingeroosterde dag ziek is, kan deze dag worden doorgeschoven, mits deze maar binnen het 
kalenderjaar wordt opgenomen. Maximaal 10 roostervrije dagen kunnen worden ingezet 
ten behoeve van de zomervakantie of een vakantie die daarmee gelijkgesteld kan worden. 
Deze bepaling laat onverlet dat van de vakantiedagen minimaal drie weken aaneengesloten 
dienen te worden genomen. 
Aan het begin van zwangerschapsverlof, worden de rechten op roostervrije dagen 
herberekend. 

 
6. Voor parttimers van de voormalige CNV Hout en Bouw die roostervrije dagen opbouwden, 

blijft de situatie voor wat betreft arbeidstijden/inroostering gedurende de looptijd van de 
cao ongewijzigd.  

 
7.  Gedurende de looptijd van deze CAO vindt een studie plaats naar alle mogelijkheden om de 

arbeidstijden/inroostering in te vullen. Daarbij komen ook de mogelijkheden voor 
parttimers aan de orde om roostervrije dagen op te bouwen.  

 
 
Artikel 7.  Roosters  
 
1. De roosters worden in overleg tussen leidinggevende en medewerker vastgesteld binnen 

de kaders van de Arbeidstijdenwet en na toetsing op bezetting en bereikbaarheid van de 
afdeling. De roosters gelden voor een periode van één jaar. Voor uiterlijk 1 november 
van enig jaar moeten de roosters zijn opgesteld  
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Hoofdstuk 5.  Salaris 
 
Artikel 8. Salaris 
 
1. Het salaris van de medewerker wordt bepaald volgens het functie-indelingsschema en de 

salarisregeling, welke als bijlagen 1 en 2 bij deze overeenkomst zijn gevoegd.  
 
2. Aanstelling vindt in beginsel plaats in de voor de functie geldende aanloopschaal. De 

aanloopschaal is de schaal voorafgaand aan die waarin men op grond van het functie-
indelingsschema behoort te worden ingedeeld.  
Ervan uitgaande dat de functie volledig en volwaardig wordt vervuld, vindt de overstap van 
de aanloopschaal naar de functionele schaal plaats één jaar na de aanstelling. De plaatsing 
in de aanloopschaal kan maximaal één jaar worden verlengd indien de functie niet volledig 
wordt uitgeoefend. Bij de overstap naar de functionele schaal wordt de volgende 
systematiek toegepast. In de aanloopschaal vindt één periodieke verhoging plaats, 
vervolgens vindt inschaling in de functionele schaal plaats op het eerst volgend hoger 
gelegen salarisbedrag in de functionele schaal.  

 
3. In 2010 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 4,5% naar 6,33%. 
 In 2011 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 6,33% naar 8,33%. 
 Per 1 januari 2012 worden de salarisschalen verhoogd met 0,75%. 
 
4.  Salarisuitbetaling geschiedt voor het einde van de maand waarop de betaling betrekking 

heeft. Van dit salaris wordt een specificatie verstrekt. 
 
5.  De salaristabellen zullen worden toegepast met inachtneming van het  
 volgende: 
 

a.    de periodieken verbonden aan de functionele schaal worden toegekend per 
       1 januari van enig jaar. 
b. medewerkers die in dienst treden vóór 1 juli van enig jaar ontvangen de periodiek 

verbonden aan de functionele schaal op 1 januari na het verlenen van de vaste 
aanstelling. 
Voor medewerkers die in dienst treden op en na 1 juli van enig jaar ontvangen de 
periodiek verbonden aan de functionele schaal, na het verlenen van de vaste 
aanstelling op 1 januari van het tweede daaropvolgende jaar (maximaal na 18 
maanden); 

c.  de jeugdperiodieken worden toegekend per 1 januari en 1 juli naar de leeftijd die men 
het komende halfjaar zal bereiken; 

d.   de functieperiodieken worden toegekend vanaf het bereiken van de 23-jarige leeftijd. 
 

6. Werkgever verplicht zich aan medewerker, die tijdelijk en volwaardig een andere 
medewerker waarneemt die is ingedeeld in een hogere salarisschaal dan waarin 
medewerker is ingedeeld, het salaris uit te betalen in overeenstemming met de hogere 
schaal en wel gedurende de periode waarin de waarneming plaatsvindt. De waarneming 
heeft geen betrekking op vervanging wegens vakantie. De vergoeding wordt verstrekt 
vanaf de eerste dag van de waarneming. 

 
7. Bij promotie wordt aan de medewerker een nieuw salaris toegekend, in overeenstemming 

met de salarisschaal passende bij de nieuwe functie. Daarbij wordt de volgende 
systematiek toegepast:  

 
Inschaling vindt plaats op het eerst volgend hoger gelegen salarisbedrag in de functionele 
schaal verbonden aan de nieuwe functie, vervolgens vindt ten minste één periodieke 
verhoging plaats in de nieuwe salarisschaal. 

 Indien de bedragen in salarisschalen gelijk aan elkaar zijn, vindt één periodieke verhoging 
plaats in de nieuwe salarisschaal. 

 Indien er twee schalen of meer gelegen zijn tussen huidige schaal en nieuwe schaal, vindt 
gedurende één jaar inschaling in de aanloopschaal plaats conform hetgeen is bepaald in 
artikel 8 lid 2. 
Indien het salaris mede afhankelijk is van de leeftijd, heeft inschaling in overeenstemming 
met de leeftijd van de hogere salarisschaal plaats. 

 
8. De medewerker kan een verzoek indienen tot het verkrijgen van een voorschot op het 

salaris. Dit voorschot zal niet hoger zijn dan het bruto maandsalaris en dient binnen een 
periode van maximaal 12 maanden te worden terugbetaald door middel van inhouding op 
het salaris. De over dit voorschot te berekenen rente is marktconform.  
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9.  Overgangsbepaling 
 Als het gevolg van de fusie zijn er persoonlijke toeslagen afgesproken. Deze persoonlijke 
toeslagen zijn volgens de volgende systematiek toegekend: 
Voor de medewerkers van de voormalige CNV Bedrijvenbond zijn er drie situaties 
waarin een persoonlijke toeslag dient te worden verleend. 

 
• Het bij de functie horende schaalbedrag in het loongebouw is gelijk of hoger. De 

persoonlijke toeslag wordt berekend op basis van het jaarsalaris, inclusief 8,33% 
eindejaarsuitkering. De totale toeslag bedraagt nooit meer dan 3,83% 

• Het bij de functie horende schaalbedrag in het loongebouw is lager. De persoonlijke 
toeslag wordt berekend op basis van het verschil in salaris, vermeerderd met 
3,83%. 

• De functie in de fusiebond is lager ingeschaald. De persoonlijke toeslag wordt 
berekend op basis van het verschil in salaris, vermeerderd met 3,83%. 

 
De persoonlijke toeslag wordt geïndexeerd. Tevens wordt in de persoonlijke toeslag rekening 
gehouden met het originele salarisperspectief exclusief uitloopperiodiek na 10 jaar maximale 
inschaling. Indien gedurende de looptijd van deze sociale begeleidingsregeling de medewerker 
de uitloopperiodiek zal bereiken, wordt hiermede wel rekening gehouden in de persoonlijke 
toeslag. 
 
De persoonlijke toeslag is onderdeel van het pensioengevend salaris. 

 
Bij plaatsing in een hoger ingeschaalde functie in verband met de fusie, behoudt de 
medewerker de op grond van boven genoemde regels berekende toeslag.  
 
Medewerkers van de voormalige CNV Hout en Bouw 
De bestaande persoonlijke toeslag op basis van de fuwa 2008 vervalt niet, in tegenstelling tot 
eerder gemaakte afspraken, maar zal bij promotie vanwege de fusie gemaximeerd worden tot 
het niveau van de persoonlijke toeslag van de medewerker CNV BB in een vergelijkbare 
situatie. 
 
Indien een medewerker in de nieuwe organisatie geplaatst wordt in een functie die lager 
ingeschaald is dan de huidige functie, ontvangt de medewerker een persoonlijke toeslag. Deze 
toeslag wordt vastgesteld op basis van het jaarinkomen per 31 december 2009 en wordt 
geïndexeerd. De persoonlijke toeslag is onderdeel van het pensioengevend salaris. 
 
 
Artikel 9. WGA-premie 
 
De werkgever zal in 2010, 2011 en 2012 de gedifferentieerde WGA-premie niet aan 
werknemers doorberekenen. 
 
 
Artikel 10.Eindejaarsuitkering 
 
1. De eindejaarsuitkering bedraagt in 2010 6,33% van het feitelijk genoten bruto jaarsalaris 

(exclusief vakantietoeslag en overige toeslagen die geen deel uitmaken van het salaris). De 
eindejaarsuitkering bedraagt in 2011 8,33% van het feitelijk genoten bruto jaarsalaris 
(exclusief vakantietoeslag en overige toeslagen, die geen deel uitmaken van het salaris) 

 
2. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald met de salarisbetaling van de maand december van 

het lopende jaar. Voor medewerkers die korter dan een jaar in dienst zijn geweest, wordt 
de eindejaarsuitkering naar rato vastgesteld. Bij uitdiensttreding voor 1 december wordt de 
eindejaaruitkering naar rato uitbetaald met het salaris over de laatste maand van het 
dienstverband. 
 

 
Artikel 11. Overwerk 
 
1. Onder overwerk wordt verstaan: arbeid, die uitgaat boven de voor de individuele 

medewerker geldende arbeidstijd en welke verricht wordt in opdracht van de werkgever. 
Het eerste halve uur, aansluitend of voorafgaand aan de normale arbeidstijd wordt buiten 
beschouwing gelaten. Wordt echter méér dan een half uur overgewerkt, dan geldt voor de 
bepaling van de duur ervan ook het eerste halve uur als zodanig. 

 
2. Onder overwerk wordt tevens verstaan de zaterdag en/of de dagen genoemd in artikel 4 lid 

3 van de CAO. Cursusdagen gelden niet als overwerk. 
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3. Overwerk zal zo veel mogelijk worden vermeden. Is echter naar het oordeel van de 

werkgever het verrichten van overwerk noodzakelijk, dan is de medewerker daartoe 
verplicht. 

 
4. Zeer bijzondere omstandigheden voorbehouden, kan een medewerker tot niet langer dan 

vijf uur per week aan overwerk worden verplicht. In ieder geval mag aan een medewerker 
per kwartaal niet meer dan 45 uur aan overwerk worden opgedragen met een maximum 
van 135 uur per jaar.  
Overschrijding is slechts toegestaan met instemming van de ondernemingsraad. 

 
5. Medewerkers van 50 jaar en ouder kunnen niet tot het verrichten van overwerk worden 

verplicht. 
 
6. Gedurende de nachturen zal bij voorkeur geen overwerk worden verricht. Nachturen zijn de 

uren tussen 20.00 uur en 06.00 uur. 
 
7.  Voor medewerkers vanaf salarisschaal 7 geldt dat overwerk geacht wordt onderdeel uit te 

maken van het functiesalaris. De leden 1 tot en met 6 zijn daarom voor hen niet van 
toepassing.  

 
 
Artikel 12. Betaling van overwerk 
 
1.  Overwerk kan zowel worden vergoed in geld als in tijd. Als regel dienen de overuren te 

worden vergoed in de vorm van tijd.  
 

 De vrije tijd dient binnen drie maanden te worden opgenomen. 
 
In overleg met leidinggevende kan bepaald worden af te zien van de vergoeding in tijd en 
het overwerk in het geheel te vergoeden in de vorm van geld.  

 
2. Ingeval het overwerk in tijd wordt vergoed, dient aanvullend een toeslag in geld te worden 

betaald. De toeslag bedraagt dan in procenten van het uurloon: 
 

 a. 25% indien het overwerk gedurende 2 uren direct voorafgaande aan of direct volgend 
op de reguliere arbeidstijd is verricht. 

  
 b. 50% indien het overwerk is verricht op vroegere of latere uren dan de onder a 

genoemde tijd. 
 

c. 75% indien het overwerk is verricht tussen 7.00 uur en 18.00 uur op zaterdag. 
 

d. 100% indien het overwerk is verricht tussen 18.00 uur en 24.00 uur op zaterdag en 
indien het overwerk is verricht op zondag, op een feestdag dan wel op maandag en de 
dag volgend op feestdagen tussen 00.00 uur en 07.00 uur. 

 
3.  Voor medewerkers ingedeeld vanaf salarisschaal 7, geldt dat overwerk geacht wordt deel 

uit te maken van het functiesalaris, de leden 1 en 2 zijn daarom voor hen niet van 
toepassing.  

  
 
Artikel 13. Spaarloonregeling  
 
Door de werkgever wordt aan de medewerker de mogelijkheid geboden, deel te nemen aan een 
spaarloonregeling. Deelname aan de regeling geschiedt op basis van vrijwilligheid.  
Voor deze regeling is door de werkgever een reglement opgesteld. Het reglement wordt bij 
indiensttreding aan medewerker verstrekt en de medewerker ontvangt van de werkgever 
informatie over tussentijdse wijzigingen.  
Men kan niet aan de in artikel 14 genoemde levensloopregeling deelnemen op het moment dat 
gekozen is voor de spaarloonregeling. 
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Artikel 14. Levensloop 
 
1.  De werkgever biedt de mogelijkheid om aan een collectieve levensloopregeling deel te 

nemen. Op Intranet wordt het reglement betreffende levensloop gepubliceerd. 
 
2.  Bij deelname aan de levensloopregeling kan een fulltimer maximaal 16 roostervrije dagen 

storten. Medewerkers zonder roostervrije dagen kunnen maximaal zeven bovenwettelijke 
vakantiedagen storten in hun levensloop.  

 
 
Artikel 15. Keuzemodel 
 
1.  Binnen het arbeidsvoorwaardenpakket van CNV Vakmensen kunnen op basis van 

onderstaande doelen en bronnen individuele keuzen in arbeidsvoorwaarden gemaakt 
worden. Hiervoor gelden de volgende ruilmogelijkheden van bronnen naar doelen.  

 
2. De ruilmogelijkheden zijn als volgt: 
      
Bron Doel Limitering 
Eindejaarsuitkering  Pensioensparen * 
Eindejaarsuitkering levensloop  
Roostervrije dagen Levensloop Maximaal 16 dagen  

Roostervrije dagen Studie  
Roostervrije dagen Fietsregeling  
Roostervrije dagen Reiskostenvergoeding  
Roostervrije dagen Pensioensparen  
Roostervrije dagen PC**  
Bovenwettelijke vakantiedagen  Levensloop Maximaal 7 dagen 1  
Bovenwettelijke vakantiedagen Contant Maximaal 7 dagen 1  
 
* binnen de fiscale mogelijkheden. De pensioenregeling van CNV Vakmensen benut de 
maximale fiscale ruimte, zodat pensioensparen alleen ingezet kan worden ingeval er sprake is 
van een aantoonbaar pensioengat. 
**  De fiscus hanteert als grens dat de PC minimaal 90% voor het werk gebruikt wordt om in 
aanmerking te komen voor het keuzemodel. 
 
 
3.  In het geval van het storten van roostervrije- of bovenwettelijke verlofdagen geldt dat 

één dag een waarde vertegenwoordigt van 0,44% van het jaarsalaris (exclusief 
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).  

 
4. In het geval van het verkopen van de roostervrije en/of bovenwettelijke vakantiedagen 

(maximaal zeven voor een fulltimer) moet het verzoek hiertoe uiterlijk 1 april van het 
betreffende jaar zijn ingediend bij de salarisadministratie. 

 

                                                 
1 Een fulltimer heeft zes bovenwettelijke vakantiedagen + eventuele leeftijdsdagen. Van die leeftijdsdagen mag er dus ook een worden 
ingezet voor levensloop / worden verkocht.  
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Hoofdstuk 6.  Vakantie en verlof 
 
Artikel 16. Vakantie 
 
1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
2.  Een medewerker met een volledig dienstverband heeft recht op 26 doorbetaalde 

vakantiedagen. 
 

3. Medewerkers, die na 1 januari van enig jaar in dienst van de werkgever zijn getreden, 
verwerven voor iedere maand dat het dienstverband in dat jaar duurt, 1/12 van de in lid 2 
vermelde vakantiedagen.  

 
4. De vakantie wordt voor iedere medewerker door de werkgever na overleg met deze 

medewerker vastgesteld.  
 
5. Van de vakantiedagen moet jaarlijks minimaal drie weken en mag maximaal vijf weken 

aaneengesloten worden opgenomen. Bij bijzondere omstandigheden kan in overleg tussen 
werkgever en medewerker, afgeweken worden van voorgaande minimum en maximum 
aaneengesloten vakantieperiode.   
 

6. Wordt een medewerker tijdens een aaneengesloten vakantie ziek (arbeidsongeschikt en is 
er sprake van een ziekmelding ter zake conform richtlijnen van het ziekteverzuimprotocol) 
dan zal de leidinggevende hem de gelegenheid geven de nog resterende vakantie alsnog in 
het betreffende jaar op te nemen. 

 
7.  Aanspraken op vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid worden opgebouwd over een tijdvak 

van ten hoogste zes maanden. 
 
8. De werkgever heeft de bevoegdheid in overleg met de ondernemingsraad ten hoogste vier 

vakantiedagen per jaar aan het begin van het jaar als collectieve vakantiedagen aan te 
wijzen,  
Van de vaststelling van deze collectieve vakantiedagen wordt aan de medewerkers 
mededeling gedaan in de eerste maand van het jaar. 

 
9.  De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen aanwezig zijn, na overleg met de 

medewerker het voor hem gestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. De aantoonbare 
schade, die de medewerker als gevolg van deze wijziging lijdt, zal door de werkgever 
worden vergoed. 

 
10.  De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld op jaarbasis 10 extra verlofdagen te 

kopen, mits de dienstverlening dit toelaat en er geen ander verlof meer tot de beschikking 
van de medewerker staat. De werkgever dient toestemming te verlenen. De gekochte extra 
verlofdagen dienen in hetzelfde kalenderjaar te worden opgenomen. 

 
11. Aan het eind van het dienstverband worden de vakantiedagen na overleg zoveel mogelijk 

opgenomen. In bijzondere situaties kan werkgever besluiten een deel van de 
vakantiedagen uit te betalen. 

 
 
Artikel 17. Vakantietoeslag 
 
1. De vakantietoeslag over een vol kalenderjaar bedraagt 8% van het verworven bruto 

jaarsalaris (exclusief eindejaarsuitkering).  
 
2. Voor de vakantietoeslag geldt het kalenderjaar als verwervingsjaar. In de maand mei wordt 

een voorschot uitbetaald op basis van een voorlopige berekening. De definitieve berekening 
volgt per 31 december respectievelijk per de eventuele ontslagdatum gelegen voor ultimo 
december. 

 
3. Onverplicht te veel betaalde vakantietoeslag zal door de werkgever -bij beëindiging van het 

dienstverband- worden teruggevorderd. 
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Artikel 18. Leeftijdsdagen 
 
1.a.  Medewerkers die op of na 1 januari 2010 in dienst zijn gekomen, hebben geen 

leeftijdsdagen. 
 
1.b.  Medewerkers die op of na 1 januari 2010 jonger waren dan 30 jaar, hebben geen   
        leeftijdsdagen. 
 
2. Voor de medewerkers die op 1 januari 2010 tussen de 30 en 49 jaar oud zijn, worden de    
      leeftijdsdagen bevroren conform onderstaand schema: 
 
 Leeftijd Leeftijdsdagen, uitgedrukt in uren) per 

kalenderjaar 
  
30 tot en met 39 8 uur 
40 tot en met 44 16 uur 
45 tot en met 49 24 uur 
  
  
 
3.  Medewerkers die op 1 januari 2010 de leeftijd van 50 jaar of ouder hebben bereikt, 

behouden het perspectief conform onderstaand schema: 
 
Leeftijd Leeftijdsdagen (uitgedrukt in uren) 
50 tot en met 54 32 uur 
55 en ouder 40 uur 
 
4.  Overgangsbepaling 

Medewerkers van de voormalige CNV Hout en Bouw, die op 31 december 2009 vielen onder 
de CAO Hout en Bouw en uiterlijk op die datum de leeftijd hadden bereikt van minimaal 55 
jaar behouden hun leeftijdsdagen die zij op 31 december 2009 hadden, conform 
onderstaand schema: 

 
Leeftijd Leeftijdsdagen (uitgedrukt in uren) 
55 48 
56 56 
57 64 
58 80 
59 en ouder 96 
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Artikel 19. Buitengewoon verlof 
 
1. Medewerkers hebben recht op verlof met behoud van salaris voor de volgende 

gebeurtenissen: 
 
Situatie Verlof 
  
huwelijk/registratie partnerschap 2 dagen 
bij gezinsuitbreiding van de medewerker  3 dagen 
bij overlijden van  
• zijn of haar partner 
• inwonend (stief-, pleeg-)kind 

dag van overlijden tot en 
met dag van  
begrafenis/crematie 

bij overlijden van: 
• (schoon-, stief-, pleeg-) ouder 
• (schoon-) grootouders 
• niet inwonend (stief-, pleeg-) kind of aangehuwd kind 
• (schoon-, half-, stief-, pleeg-)broer of zus 
• Kleinkind 

2 dagen 
indien de medewerker de 
begrafenis of crematie 
regelt, de dag van overlijden 
tot en met de dag van 
begrafenis/crematie 

zorg/calamiteiten in overleg met 
leidinggevende, maximaal 
10 dagen per kalenderjaar 
(parttimers naar rato) 

bij verplichte verhuizing  2 dagen 
solliciteren bij door de werkgever aangezegd ontslag  de benodigde tijd 
bijwonen van vergaderingen van vakorganisatie maximaal 1 dag 
bijwonen van vergaderingen en verrichten van activiteiten van 
vakorganisatie als blg-lid  

maximaal 2 dagen 

cursussen van Vakorganisaties maximaal 3 dagen 
Vrijwilligerswerk maximaal 2 dagen (met een 

minimum van een dagdeel 
per activiteit) 

  
 
Naast wat hierboven wordt gesteld, kan de werkgever op basis van een verzoek van medewerker 
daartoe, verlof met of zonder behoud van salaris toekennen. Dit kan alleen indien persoonlijke 
omstandigheden van dringende aard zijn naar het oordeel van de werkgever. 
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Hoofdstuk 7.  Vergoedingen, regelingen en uitkeringen 
 
Artikel 20. Verhuiskostenregeling 
 
Een medewerker die op verzoek van de werkgever verhuist, ontvangt een tegemoetkoming in de 
kosten van de werkgever ter grootte van: 
1. de directe verhuiskosten, zoals transportkosten, mits vooraf overleg met de werkgever 

heeft plaatsgehad over de keuze van een verhuizer. De transportkosten worden vergoed 
zonder inpakken en zonder opslagkosten. 

 
2. een vergoeding van indirecte verhuiskosten (herinrichtingskosten) ter grootte van 6 % van 

het op het moment van verhuizing voor de medewerker geldende bruto jaarsalaris (met 
een maximum van € 7.750,-, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 
Deze vergoeding zal ten minste gebaseerd zijn op het maximum van salarisgroep 3 van 
deze cao; 

 
3. bij wijziging van standplaats en verhuizing op verzoek van de werkgever, zal de onder 2 

genoemde vergoeding worden verhoogd tot 12% bruto jaarsalaris (met een maximum van 
€ 7.750,-) voor een medewerker die op het moment van overplaatsing reeds in dienst van 
de werkgever was; 
 

4. de onder lid 2 en 3 genoemde vergoedingen dienen door de medewerker te 
 worden terugbetaald indien de medewerker na verhuizing, op eigen initiatief 
 en binnen de periode van een jaar het dienstverband beëindigt. 
 
5. Vergoedingen voor verhuiskosten horen in het algemeen tot loon, maar er kan voor 

verhuiskosten een vrijgestelde vergoeding verstrekt worden als de verhuizing verband 
houdt met de dienstbetrekking. In de twee volgende situaties mag dat zonder meer worden 
aangenomen: 
 

 a.  De vergoeding wordt gegeven binnen 2 jaar na aanvaarding van een nieuwe 
dienstbetrekking of na overplaatsing.  

 b.  De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist naar een 
woning op minder dan 10 kilometer van het werk. (fiscale regelgeving) 

 
 
Artikel 21. Reiskostenvergoeding 
 
1.  De medewerker heeft recht op een vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer in 

overeenstemming met de bepalingen van het reglement, opgenomen in bijlage 3. 
 
2.  Indien naar het oordeel van de werkgever voor het op de juiste wijze uitoefenen van de 

functie noodzakelijk is dat regelmatig gebruik moet worden gemaakt van een auto als 
vervoermiddel, geldt de regeling die in bijlage 5 is opgenomen. 

 
3.  Indien met de auto een dienstreis wordt gemaakt, geldt een reiskostenvergoeding van 0,34 

cent per kilometer, waarvan 0,19 cent netto wordt uitbetaald en 0,15 cent bruto wordt 
uitbetaald. 

 
4.  Indien een dienstreis met openbaar vervoer wordt gemaakt, worden de volledige kosten 

van openbaar vervoer tweede klasse vergoed. 
 

 
Artikel 22. Ziektekostenverzekering 
 
1. De werkgever biedt voor alle medewerkers van de CNV Vakmensen een collectieve 

zorgverzekering aan, waarbij alle te behalen kortingen worden doorgegeven aan de 
deelnemende medewerkers. Het staat een ieder vrij om gebruik te maken van deze 
collectieve aanbieding. De jaarpremie voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt 
betaald door de werkgever en vervolgens maandelijks ingehouden van het salaris.  

 
2.  De werkgever vergoedt voor alle medewerkers een groot deel van het aanvullend pakket 

(niet voor echtgenoten en gezinsleden). Iedere medewerker ontvangt maandelijks 1/12 van 
157,20 netto.  
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Artikel 23. Regeling jubilea en pensioen 
 
1. Ter gelegenheid van een 12½-jarig dienstverband bij CNV Vakmensen van een 

medewerker wordt een uitkering ter grootte van een ¼ bruto maandsalaris netto 
uitgekeerd. 

 
2. Ter gelegenheid van een 25-jarig dienstverband bij  CNV Vakmensen van een medewerker 

wordt een uitkering verstrekt ter grootte van één bruto maandsalaris netto uitgekeerd.  
 
3. Bij pensionering (daaronder wordt ook verstaan gebruikmaking van de wachtgeldregeling) 

ontvangt de medewerker een uitkering ter grootte van één bruto maandsalaris welke netto 
wordt uitgekeerd. 

 
4. Bij tussentijds afscheid (geen pensionering) ontvangt medewerker: 
 
 a. bij een dienstverband langer dan vijf jaar een bedrag ad € 45,-- netto; 
 b. bij een dienstverband langer dan tien jaar een bedrag ad  € 90-- netto. 
 
5. Bij huwelijk of partnerregistratie van een medewerker, ontvangt deze een bedrag ad  
 € 70,--. netto 
 
 
Artikel 24. Studiekostenregeling 
 
1. De werkgever stelt ten behoeve van de medewerkers binnen  

CNV Vakmensen een opleidingsplan op. In dit opleidingsplan wordt de medewerker 
gestimuleerd tot opleiding en training ter verbetering van het functioneren als ook ter 
vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. De totstandkoming van dit opleidingsplan 
vindt plaats in overleg met de ondernemingsraad.  

 
2. Het opleidingsplan bevat een faciliteitenregeling voor de individuele opleidingen. Wanneer 

in opdracht van de werkgever een opleiding wordt gevolgd, komen de kosten hiervan 
geheel voor rekening van de werkgever. 

 
3. Indien een medewerker in overleg met de leidinggevende, een studie volgt of gaat volgen 

buiten het opleidingsplan, welke van belang is voor het vervullen van een functie bij de 
werkgever, zal de medewerker een bijdrage in de kosten ontvangen (lesgelden, 
examengelden, studieboeken en zo nodig reiskosten). Deze bijdrage zal tenminste de helft 
bedragen van deze kosten. 

 
4. Medewerkers die avondopleidingen volgen in opdracht van de werkgever zullen voor de 

normale duur van de opleiding en mits deze wordt gevolgd, in de gelegenheid worden 
gesteld de dagelijkse werkzaamheden eerder te beëindigen, voor zover dat nodig is in 
verband met vereiste reistijd en overigens met behoud van salaris. De mate van verkorting 
van de werktijd en de frequentie daarvan worden door de werkgever na overleg met de 
medewerker vastgesteld. 
 
 

5. Medewerkers die op verzoek van werkgever in de eigen tijd een cursus volgen, zullen 
hiervoor enige compensatie in tijd ontvangen. 

 
6. De in lid 2 en 3 bedoelde bijdrage in de studiekosten zal worden gestaakt: 
 
 a. indien de medewerker er blijk van geeft onvoldoende geïnteresseerd te zijn in de 

studie door bijvoorbeeld niet binnen redelijke termijn examen te doen; 
  
 b. indien een medewerker zonder gunstige uitslag tweemaal examen  
  heeft afgelegd; hiervan kan in een voor de medewerker gunstige zin 
  worden afgeweken indien medewerker kan aantonen dat het niet behalen van het 

examen komt door niet door hem beïnvloedbare omstandigheden. 
 
7. De werkgever vordert terugbetaling van verleende bijdragen in de navolgende gevallen: 

a. indien blijkt dat de bijdrage door de medewerker niet wordt gebruikt of  
 is gebruikt voor het volgen van een studie; 

 
b. indien medewerker tijdens de studie of  binnen één jaar na afronding  
  opleiding de dienst van de werkgever verlaat. 



Cao 2010-2012  
10-153 

18

 
8.  Iedere medewerker krijgt gedurende de looptijd van deze CAO een persoonlijk opleidings- 

en ontwikkelingsbudget van €400,- per jaar waarmee hij/zij recht heeft op scholing voor de 
eigen functie of voor de eigen loopbaanontwikkeling. Hierover is een reglement opgesteld. 
Dit reglement is te vinden op intranet. 

 
9.  De medewerker wordt eenmaal in de vijf jaar in de gelegenheid gesteld om na overleg 

met de werkgever een loopbaanscan te doen bij het Bureau KANS. De hieraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de werkgever. Van het resultaat van de scan 
kan de werkgever conform de procedure bij Bureau KANS in kennis worden gesteld. 

 
 
Artikel 25. Vergoeding bedrijfshulpverlening 
 
Medewerkers die op verzoek van de werkgever het diploma bedrijfshulpverlening behalen en als 
bedrijfshulpverlener optreden, zullen een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding is € 11,74 bruto 
per maand. Deze vergoeding telt niet voor de bestuurders. 
 
 
Artikel 26. Uitkering bij overlijden  
 
Bij overlijden van de medewerker ontvangt (ontvangen) de partner of de minderjarige kinderen, of 
de naar het oordeel van de werkgever daarmee gelijk te stellen gezinsleden, mits hun onderhoud 
voor rekening van de overledene kwam, gezamenlijk een bedrag gelijk aan het salaris van de 
maand van overlijden en drie maanden salaris, onder aftrek van de wettelijke uitkeringen die de 
nagelaten betrekkingen toekomen op grond van de Ziektewet of de WAO. 
 
 
Artikel 27. Tegemoetkoming vakbondscontributie 
 
1. De werkgever biedt de mogelijkheid de vakbondscontributie via het brutosalaris te laten 

verrekenen. De verwerking gebeurt in de maand december na inleveren van een door de 
medewerker ondertekend document van de vakorganisatie waarvan hij lid is. 

 
2.  Medewerkers die op 1 januari van enig jaar lid zijn van een vakorganisatie, ontvangen in de 

maand november een bijdrage van de werkgever van 50% van de totale 
vakbondscontributie. De medewerker die hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient in 
september aan de salarisadministratie schriftelijk aan te tonen lid te zijn van een 
vakorganisatie. 

 
3.  Indien medewerker naast het lidmaatschap van een vakorganisatie tevens lid is van CNV 

Vakmensen, wordt het lidmaatschap van CNV Vakmensen betaald door werkgever. 
 
 
Artikel 28. Verblijfkostenvergoeding 
 
1.  De werkgever kan gelet op de aard van de functie aan medewerker een maandelijkse 

verblijfkostenvergoeding toekennen. De lijst met functies waarvoor deze 
verblijfkostenvergoeding geldt alsmede het reglement, is als bijlage 8 opgenomen bij deze 
cao. Deze vergoeding bedraagt € 185,-- per maand.  Meerdere kosten mogen niet in 
rekening worden gebracht, tenzij daarvoor door de penningmeester schriftelijke toestemming 
is verleend.  

  
2.  Buiten deze regeling vallen de reiskosten met openbaar vervoer, zoals trein-, bus en 

bootvervoer. Vergoeding hiervan vindt alleen plaats door overlegging van de plaatsbewijzen. 
 
3.  Bij een onderbreking van de werkzaamheden wordt de vergoeding na twee maanden 

stopgezet.  
 
4.  De reis- en verblijfkosten, welke gemaakt worden wegens verblijf in het buitenland, worden 

volledig vergoed tegen overlegging van (voor zover mogelijk) nota's etc. 
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Artikel 29.  Autoregeling 
 
1.  Indien het naar het oordeel van de werkgever, voor het op de juiste wijze uitoefenen van 

de functie, noodzakelijk is dat regelmatig gebruik moet worden gemaakt van een auto als 
vervoermiddel, geldt de regeling zoals opgenomen in bijlage 5 van deze CAO. De lijst met 
functies voor welke deze regeling geldt, is als bijlage 8 van deze CAO bijgevoegd. 
 

2.  De werkgever kan besluiten de autoregeling open te stellen voor andere medewerkers dan 
in bijlage 8 genoemd. 

 
3. Overgangsbepaling 

Medewerkers van de voormalige CNV Hout en Bouw kunnen nog één maal gebruik maken 
van de leaseregeling zoals die voor hen gold op 1 december 2009. Medewerkers die 
voorheen gebruik konden maken van de autoregeling, kunnen nog eenmaal een beroep op 
deze regeling doen. 

 
 
Artikel 30. Communicatiefaciliteiten 
 
1. Indien de werkgever van mening is dat voor de uitoefening van de functie voorzieningen op 

het vlak van telecommunicatie vereist zijn, wordt de betreffende medewerker door de 
werkgever hierin financieel in tegemoet gekomen conform de onderstaande artikelen. De 
lijst met functies voor welke deze voorzieningen zijn opengesteld, is als bijlage 8 
opgenomen bij deze cao. 
 

2.  Mobiele telefoon voor bovengenoemde medewerkers 
De werkgever stelt een mobiele telefoon ter beschikking. De kosten voor de mobiele 
telefoon worden volledig vergoed, tenzij er sprake is van bovenmatig belgedrag. Ter 
regulering hiervan is een gebruikersreglement opgesteld dat ter instemming is voorgelegd 
aan de ondernemingsraad. Het reglement is gepubliceerd op Intranet.  

 
3.  Internetaansluiting voor bovengenoemde medewerkers 

De werkgever verstrekt voor het gebruik van internet een vergoeding van 500 euro netto 
per kalenderjaar. Deze vergoeding wordt eenmaal per jaar, in juli, uitgekeerd. Het 
reglement is opgenomen in bijlage 4. 

 
 
Artikel 31. Fietsenregeling 
 
De medewerker kan gebruik maken van de regeling NFP (Nationale Fiets Projecten) indien deze 
voor minimaal een gedeelte van het traject woon-werk gebruik maakt van de fiets. Daarnaast moet 
tijdens minimaal de helft van het aantal woon-werk trajecten gebruik worden gemaakt van de fiets.  
Medewerkers die vallen onder de autoregeling, vallen buiten deze faciliteit.  
Zie een verdere toelichting op Intranet.  
 
 
Artikel 32. Bedrijfsfitness 
 
Binnen de fiscale kaders kunnen de medewerkers van CNV Vakmensen gebruik maken van 
bedrijfsfitness. Per kantoor is een fitnessbedrijf aangewezen. Berichtgeving hierover is te vinden 
op Intranet. 
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Hoofdstuk 8. Arbeidsongeschiktheid / ziekteverzuim  
 
Artikel 33. Arbeidsongeschiktheidsregeling 
 
1. De medewerker is in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid, verplicht 

er voor zorg te dragen, dat daarvan op de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid voor 
09.00 uur 's morgens melding wordt gemaakt aan de werkgever, tenzij overmacht dit 
onmogelijk maakt. De medewerker is verplicht zich te houden aan de door de werkgever 
opgestelde regelingen (ziekteverzuimprotocol) terzake van ziek- en herstelmelding (zie 
Intranet). 

 
2. De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de medewerkers van de  

CNV Vakmensen over de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering 
Poortwachter. De werknemer is ervoor verantwoordelijk dat hij kennis neemt van het 
aangereikte materiaal, onder andere door bijhouden van de berichtgeving op intranet. 

 
3. Medewerkers die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een 

inkomensbescherming tot 100% van het bruto salaris in de eerste drie jaar van 
arbeidsongeschiktheid. Dit uiteraard onder voorbehoud van voldoende inspanning en 
medewerking aan de re-integratie. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, is 
de inkomensbescherming beperkt tot 70% van het salaris in het tweede en derde 
ziektejaar. 
In het vierde tot en met het tiende jaar van arbeidsongeschiktheid is de 
inkomensbescherming 80% van het totale salaris (het salaris dat verdiend zou worden 
als ware men niet arbeidsongeschikt). Het salaris waar mee gerekend wordt, is het 
salaris dat men verdiende op de eerste ziektedag. 

 
4.  De werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, maar die als 

gevolg van de arbeidsongeschiktheid niet meer in de eigen functie kan functioneren en 
daarom wordt aangesteld in een andere, lager gesalarieerde functie, ontvangt een 
toeslag tot 80% van het laatst verdiende salaris. 

 
5. Onder het salaris wordt het netto salaris verstaan, dat wordt afgeleid van het bruto salaris, 

waarop de medewerker aanspraak zou hebben gemaakt, indien hij niet arbeidsongeschikt 
was geweest. Dit bruto salaris volgt daarom de loonontwikkeling van de voor hem geldende 
salarisschaal en zal bovendien op de voor hem vastgestelde periodiekdata worden 
verhoogd tot het bedrag van het volgende functiejaar. Fiscale tegemoetkomingen, 
voortvloeiende uit de arbeidsongeschiktheid van de medewerker, zullen bij de vaststelling 
van de aanvulling steeds onverkort aan de betrokken medewerker ten goede worden 
gebracht. 

 
6.  Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid behoudt de medewerker recht op een 

vakantietoeslag als ware hij niet arbeidsongeschikt. De hoogte van de vakantietoeslag zal 
op dezelfde wijze worden herzien als het salaris wordt verhoogd op grond van artikel 33 lid 
5. 

 
7. De hierboven in lid 3,4 en 5 bedoelde aanvullingen tot het salaris, respectievelijk de 

vakantietoeslag zullen worden verleend onder voorwaarde dat de medewerker zich houdt 
aan de voorschriften van het UWV en hij daarom door zijn gedrag de uitkering niet in 
gevaar brengt. 

 
8. De medewerker maakt geen aanspraak op een uitkering krachtens de leden 3,4 en 5 van 

dit artikel, indien de verhindering om arbeid te verrichten het gevolg is van een ongeval, 
ter zake waarvan hij rechten tegenover derden kan laten gelden. 

 
9. Indien in de gevallen, bedoeld in lid 7 van dit artikel, de medewerker zijn rechten tegenover 

derden ter zake van schade uit het ongeval aan de werkgever cedeert, verstrekt de 
werkgever aan de medewerker alsnog een voorschot op de in de leden 3,4 en 5 van dit 
artikel bedoelde aanvulling. 

 
10. Onder schade wordt voor de toepassing van het bepaalde in lid 8 van dit artikel, geen 

andere schade verstaan dan die waarop de daar bedoelde bedragen betrekking hebben. 
 
11. Indien de werkgever ter zake van de door voornoemde cessie verkregen 
 rechten een burgerrechtelijke vordering instelt, worden de kosten welke uit  
 het rechtsgeding voor de werkgever voortvloeien, niet op de medewerker  
 verhaald. 
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12. De in dit artikel genoemde aanvullingen, vervallen met ingang van de datum waarop de 
medewerker aanspraak maakt op pensioen in verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 

 
13.  Voor medewerkers met een parttime dienstverband zal hetgeen in artikel 33 is bepaald 

naar rato van het parttime dienstverband van toepassing zijn. 
 
14.  Indien in het kader van de Wet Poortwachter, door een te late melding van de werkgever, 

de termijn wordt overschreden, zal de loonaanvulling met de periode van die vertraging 
worden verlengd.  

 
Artikel 34. Reïntegratie 
 
1.  Voor de medewerker die voor de eigen functie geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is 

geworden, zal getracht worden een arbeidsplaats te vinden overeenkomende met de 
mogelijkheden die - naar het oordeel van de arbodienst - nog aanwezig zijn. 

 Indien dit niet mogelijk is, zal de werkgever, zo nodig met behulp van een re-
integratiebureau, actief meewerken aan een plaatsing bij een andere werkgever. 

 
2. De keuze voor een re-integratiebedrijf geschiedt in overleg met de Ondernemingsraad 

conform de wettelijke bepalingen. De ondernemingsraad wordt periodiek geïnformeerd 
over de stand van zaken met betrekking tot de re-integratie van de arbeidsongeschikte 
medewerkers binnen de  
CNV Vakmensen. 

 
3. De werkgever verplicht zich maximaal in te spannen om een arbeidsongeschikte 

medewerker binnen de CNV Vakmensen te herplaatsen. Mocht dit intern niet tot 
resultaat leiden, dan zullen vervolgens de herplaatsingsmogelijkheden binnen de andere 
CNV-organisaties worden bezien. Vervolgens zullen de herplaatsingsmogelijkheden bij 
derden worden bezien. 

 
4. De werkgever doet schriftelijk het aanbod tot passende arbeid. Het aanbod vermeldt 

tevens het wettelijk recht van de medewerker een second opinion aan te vragen bij de 
UWV. 

 
5. De medewerker dient een second opinion binnen 10 werkdagen aan te vragen en kan 

zich hierbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 
Ingeval van aanvraag van een second opinion en weigering van het aanbod van 
passende arbeid, gaat de werkgever over tot looninhouding tot maximaal 30%. Als de 
UWV tot het oordeel komt dat de weigering op terechte gronden is geschiedt, zal de 
werkgever met terugwerkende kracht de inhouding en de daarmee samenhangende 
inkomensgevolgen ongedaan maken. 

 
6. Er is sprake van een geslaagde interne re-integratie bij de werkgever, wanneer de 

medewerker hetzij in de oude functie, hetzij in een nieuwe functie gedurende 26 weken 
heeft gefunctioneerd. Bij gemotiveerde twijfel van een der betrokken partijen kan de 
termijn met tweemaal 13 weken worden verlengd. 

 
7. Er is sprake van geslaagde re-integratie bij een andere CNV-organisatie wanneer de 

medewerker 26 weken in zijn/haar nieuwe functie heeft gefunctioneerd. Tussen 
betrokken partijen vindt op dat moment overleg plaats of tot definitieve plaatsing kan 
worden overgegaan. Deze termijn kan bij gemotiveerde twijfel met tweemaal 13 weken 
worden verlengd. 
In overleg kan worden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot detachering met een 
maximum van 52 weken. 
Indien sprake is van een lager salaris ontvangt de medewerker gedurende (het restant 
van de) bovengenoemde aanvullingsperiode een aanvulling op zijn salaris tot 100% 
behorende bij zijn oude functie. 
 

8. Er is sprake van een geslaagde reïntegratie bij een derde wanneer de medewerker 13 
weken in zijn/haar nieuwe functie heeft gefunctioneerd. Tussen betrokken partijen vindt 
op dat moment overleg plaats of tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. Bij 
gemotiveerde twijfel kan deze termijn nogmaals met 13 weken worden verlengd. 

 
9. Gedurende de drie jaar van arbeidsongeschiktheid kan de werkgever het dienstverband niet 

opzeggen vanwege ziekte, tenzij eerder een invaliditeitspensioen of daarmee 
 gelijkgestelde uitkering is toegekend.  
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Artikel 35. Voorzieningen ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid 
 
Werkgever verplicht zich om in overleg en naar redelijkheid en billijkheid voorzieningen ter 
beschikking te stellen ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. 



Cao 2010-2012  
10-153 

23

Hoofdstuk 9. Pensioen 
 
Artikel 36. Pensioenregeling 
 
CNV Vakmensen is aangesloten bij het Pensioenfonds PFZW. De rechten en plichten van de 
medewerker en werkgever, betreffende een ouderdoms-, weduwen-, wezen- en 
arbeidsongeschiktheidspensioen zijn in een afzonderlijk reglement geregeld. De pensionering gaat 
in op de leeftijd van 65 jaar.  
 
 
Artikel 37. Pensioenpremie en ANW-hiaat 
 
1.  De werkgever is gerechtigd om van de door PFZW geheven pensioenpremie 25% door te 

berekenen aan de medewerker. 
 
2. Ten behoeve van het ANW hiaat heeft werkgever een collectieve verzekering afgesloten. De 

medewerker is verplicht wijzigingen die gevolg hebben voor deze verzekering door te 
geven.  

 
3. Werkgever draagt de kosten van de premie ten behoeve van deze verzekering. Deze 

premie wordt in de maand mei op het salaris van de medewerker ingehouden. De 
medewerker wordt hiervoor bruto gecompenseerd.
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Hoofdstuk 10. Einde dienstbetrekking, opzegtermijnen en ontslag 
 
Artikel 38. Wijze van opzegging 
 
1.  De opzegging van het dienstverband geschiedt schriftelijk met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 7: 672 BW. 
 
2. De opzegging van het dienstverband geschiedt per de 15e of aan het einde van een 

kalendermaand, zodanig dat het einde van de opzegtermijn samenvalt met het einde van 
de kalendermaand.  
De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. 
 

Artikel 39. Beëindiging dienstbetrekking 
 
De dienstbetrekking wordt beëindigd: 
 
1. onmiddellijk bij beëindiging door de werkgever of medewerker 
           gedurende de proeftijd; 
2.  bij opzegging door de werkgever of medewerker;  
3.  op de dag dat voor desbetreffende medewerker de pensioen- 

       gerechtigde leeftijd aanvangt; 
4.   op de dag van overlijden van de medewerker; 
5.  op het tijdstip bepaald door de rechter, ingeval van ontbinding van de    

arbeidsovereenkomst;  
6. bij een dienstverband voor bepaalde tijd: 

    op het vooraf bepaalde tijdstip; 
    bij het beëindigen van de werkzaamheden die verbonden waren 

   aan de arbeidsovereenkomst. 
 
 
Artikel 40. Ontslag op staande voet 
 
Bij ontslag op staande voet, genoemd in artikel 7: 677 BW, zal de schriftelijke mededeling van 
dringende reden geschieden binnen 24 uur na het tijdstip waarop het dienstverband onverwijld 
beëindigd werd. 
 
 
Artikel 41. Opzegtermijn 
 
1.  De opzegtermijn die de medewerker in acht dient te nemen, bedraagt: 

- één maand indien hij vier jaar of minder onafgebroken in dienst is; 
-  voor elke vier jaar of minder onafgebroken dienstverband boven de vier jaar een 

halve maand langer tot een maximum van 3 maanden. 
 
2.  De opzegtermijn die de werkgever in acht dient te nemen, bedraagt:.   

- één maand tegenover de medewerker die vier jaar of minder onafgebroken in 
dienst is; 

-  voor elke vier jaar of minder onafgebroken dienstverband boven de vier jaar 
één maand langer tot een maximum van zes maanden; 

-   Voor medewerkers die in 1999 45 jaar of ouder waren, zal de opzegtermijn van 
artikel 672 boek 7 BW worden gevolgd indien mocht blijken dat dit voor hen tot 
een gunstigere opzegtermijn zal leiden. 

 
3. De opzegtermijn, door de medewerker in acht te nemen, bedraagt drie maanden, voor 

alle medewerkers vanaf salarisschaal 8. 
 
4. De opzegtermijn, door de werkgever in acht te nemen, bedraagt 6 maanden voor alle 

medewerkers vanaf salarisschaal 8. 
 
 
Artikel 42. Getuigschrift. 
 
Bij beëindiging van de dienstbetrekking is de werkgever verplicht een ontslagbewijs en een 
getuigschrift te verstrekken. 
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Artikel 43. Opzegverbod 
 
Geen opzegging kan plaatsvinden - behoudens in de overeengekomen wettelijke  
proeftijd en in geval van dringende redenen - indien de medewerker: 
op dat tijdstip door arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, tenzij de 
arbeidsongeschiktheid drie jaren heeft geduurd, dan wel ontslag eerder mogelijk is door toekenning 
van een invaliditeitspensioen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 11. Sociaal beleid 
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Het sociaal beleid van de CNV Vakmensen is een geïntegreerd deel van het bondsbeleid en 
tenminste gelijkwaardig aan het financiële en technische beleid. De werkgever verbindt zich tot de 
vaststelling van de hoofdlijnen van het te voeren sociaal beleid. Eenmaal per jaar worden de 
beleidsuitgangspunten aan de medewerkers bekend gemaakt en verslag gedaan van het gevoerde 
beleid over het afgelopen jaar. De werkgever zal dit jaarverslag tevens aan de vakorganisatie 
verstrekken.  
 
Artikel 44. Werkgelegenheid 
 
Het beleid van de bond dient gericht te zijn op de continuïteit van de bond en de werkgelegenheid 
daarbinnen. Bij inkrimping van werkzaamheden, reorganisatie, federatie, fusie of dergelijke met 
consequenties voor het aantal arbeidsplaatsen, zal de werkgever in overleg met het CNV en de 
aangesloten bonden zoeken naar oplossingen voor de werkgelegenheid. 
Werkgever pleegt regelmatig overleg met de CNV Dienstenbond  met betrekking tot de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen CNV Vakmensen. 
Op organisatieniveau zullen de volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd bij alle 
voorgenomen activiteiten, waarvan belangrijke gevolgen uitgaan voor de werkgelegenheid in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin, dan wel de bestaande rechtspositie van de medewerker 
aantasten. 
 
1. In alle gevallen waarin voornemens ten aanzien van nieuwe investeringen (waaronder in 

het bijzonder die welke samengaan met automatiseringsprojecten), plannen tot afstoten 
van activiteiten, fusering met één of meer organisaties, liquidatie of andersoortige 
wijzigingen in de bestaande organisatie van de bond belangrijke gevolgen hebben voor de 
werkgelegenheid in kwantitatieve en/of kwalitatieve zin of een aantasting van de bestaande 
rechtspositie van een aantal medewerkers met zich brengen, zal een tijdige melding van 
deze voornemens noodzakelijk zijn. 

 
2. De onder 1 genoemde voornemens zullen worden voorgelegd aan de vakorganisatie en de 

ondernemingsraad en ter kennis worden gesteld van de medewerkers. 
 
3. De melding dient op een zodanig tijdstip te geschieden dat de voornemens tot activiteiten, 

evenals de te verwachten gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid of de bestaande 
rechtspositie in het bijzonder, nog door de vakbond en ondernemingsraad kunnen worden 
beïnvloed. 

 
4. De door de werkgever te verstrekken informatie zal de vakorganisatie en de 
 ondernemingsraad inzicht moeten geven in de motieven die aan de  
 voorgenomen activiteiten ten grondslag liggen, de aard, de omvang en de  
 plaats ervan, evenals de te verwachten werkgelegenheidseffecten en/of te  
 verwachten effecten op de bestaande rechtspositie van de medewerkers. 
 
5. De vakorganisatie en de ondernemingsraad zullen de gelegenheid geboden worden over de 

eerder genoemde activiteiten advies uit te brengen. Een dergelijk advies zal eerst worden 
gegeven, nadat de leden van de vakorganisatie, medewerkers in de organisatie, 
respectievelijk de medewerkers zijn geraadpleegd. De werkgever is verplicht om het 
gegeven advies en de daarin opgenomen alternatieve plannen te beoordelen. 

 
6. Indien de werkgever besluit tot een activiteit waarbij in belangrijke mate van dit advies 

wordt afgeweken, zal geen uitvoering worden gegeven aan dat besluit alvorens het advies 
uitbrengende orgaan en de medewerkers schriftelijk geïnformeerd zijn over de motieven 
die hebben geleid tot het niet opvolgen van het uitgebrachte advies en de daarin 
opgenomen alternatieven. 

 
7. In overleg met de vakorganisatie en de ondernemingsraad zal, ingeval tot een activiteit als 

onder 1 omschreven wordt besloten, worden vastgesteld hoe, in welke volgorde en binnen 
welke tijdsduur de verder te volgen procedure zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt in het 
bijzonder gedacht aan de zo volledig mogelijke informatie aan de medewerkers van de 
bond en de betrokken medewerkers in het bijzonder. 

 
8. Ingeval een eerder genoemde activiteit leidt tot negatieve effecten op de werkgelegenheid, 

zullen de werkgever en de vakorganisatie plannen moeten uitwerken, die erop gericht zijn 
om voor de medewerkers uit deze activiteiten voortvloeiende nadelige gevolgen zoveel 
mogelijk te verminderen. Van die plannen dient het zoeken naar vervangende 
werkgelegenheid (onder andere via het CNV en de aangesloten bonden) een essentieel 
onderdeel uit te maken. 
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Bij het invullen van het werkgelegenheidsbeleid dienen de volgende uitgangspunten in acht te 
worden genomen: 
 
A. Wervingsbeleid 
 
1. Bij het ontstaan van vacatures binnen de bond, dienen de medewerkers eerst in de 

gelegenheid te worden gesteld daarnaar te solliciteren. Tegelijkertijd zal worden 
overgegaan tot melding van de vacature bij de Vacaturebank CNV en -indien nodig - zal 
worden overgegaan tot externe werving. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang. Afhankelijk van de samenstelling van de afdeling wordt de voorkeur gegeven aan 
vrouwen.  

 
2. Indien vacatures niet intern kunnen worden vervuld, kan arbeidsvoorziening worden 

ingeschakeld, onder vermelding van de inhoud van de functie (aard, niveau, werkomstan-
digheden, werktijden, en dergelijke) en welke eisen aan de medewerker gesteld worden 
qua opleiding en ervaring. 

 
3. Bij werving en selectie van nieuw personeel zal aan allochtone kandidaten en kandidaten 

met een arbeidshandicap bij gelijke geschiktheid de voorkeur worden gegeven.  
 
 
Artikel 45. Levensfasebewust personeelsbeleid 
 
1. In het kader van een te voeren levensfasebewust personeelsbeleid ligt er een inspanning 

om in het beleid rekening te houden met de ouder wordende medewerker. 
 Als uitgangspunt geldt daarbij dat het aspect leeftijd in relatie tot de organisatie in het 

kader van functioneringsgesprekken aan de orde moet komen, waarbij vooral de behoeften 
van de medewerker in kaart worden gebracht en vervolgens bespreekbaar worden gemaakt 
binnen de organisatie. 

 
2.  Gedurende de looptijd van deze Cao wordt een studie gedaan naar de mogelijkheden tot 

invoering van levensfasebewust personeelsbeleid. De resultaten van die studie worden met 
de Vakorganisatie besproken. 

 
 
Artikel 46. Stages 
 
De werkgever verplicht zich tot een inspanning om het aantal stageplaatsen te verhogen. Stagiaires 
ontvangen een stagevergoeding, waarbij in het volgende geldt: 
Op basis van 36 uur ontvangt een stagiaire per maand  
1. MBO: 212,- bruto per maand 
2. HBO/WO: 353,- bruto per maand. 
 
 
Artikel 47. Gewetensbezwaarden 
 
Indien een medewerker bij de uitoefening van zijn/haar functie aantoonbaar in gewetensnood 
komt, zal werkgever binnen de grenzen der redelijkheid en de bedrijfsmogelijkheden naar een 
oplossing zoeken. 
 
 
Artikel 48. Regeling ongewenst gedrag 
 
1. CNV Vakmensen voert een samenhangend beleid, dat gericht is op het voorkomen en 

bestrijden van ongewenst gedrag in de organisatie. Hiertoe is een klachtenregeling 
opgesteld. Deze is te vinden op Intranet. 

 
2. CNV Vakmensen zal de medewerkers via de gebruikelijke informatiekanalen informeren 

over het beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag. 
 
3.  Binnen CNV Vakmensen zijn één of meer vertrouwenspersonen aangesteld, waaronder een 

externe vertrouwenspersoon. Gelet op de aard van de problematiek zal de 
vertrouwenspersoon onverkort het vertrouwen moeten genieten van het personeel. 

 
 
 
 
Artikel 49. Internationale collegialiteit 
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Ten behoeve van een project in het kader van internationale collegialiteit zal jaarlijks 
€ 9.076,-- door medewerkers en werkgever beschikbaar worden gesteld.  
Hiervoor zal maandelijks per medewerker een bedrag van € 1,13 worden ingehouden.   
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Hoofdstuk 12. Geschillenregeling 
 
Artikel 50. Beroepscommissie 
 
Deze beroepscommissie bestaat uit één lid, aangewezen namens de CNV Dienstenbond en één lid 
aangewezen door werkgever. Deze leden wijzen het derde lid van de commissie aan. Dit lid zal 
functioneren als onafhankelijk voorzitter. 
 
De commissie benoemt een secretaris die is belast met alle secretariaatswerkzaamheden welke uit 
het werk van de commissie voortvloeien. De secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen 
stemrecht. 
 
Taken en bevoegdheden 
De commissie heeft tot taak het doen van uitspraken over de bezwaren van medewerkers 
betreffende de uitvoering van de artikelen 6 en 7, hoofdstuk 4 van deze CAO. 
 
Een bezwaar is aanwezig indien een medewerker schriftelijk en met redenen omkleed beroep 
aantekent tegen een besluit van de werkgever betreffende de kaderregeling arbeidstijden en de 
afwijking van de kaderregeling zoals beschreven in voornoemde artikelen. 
 
 
 
Artikel 51. Arbitragecommissie 
 
1. Alle geschillen tussen partijen bij deze overeenkomst, verband houdende met de uitleg en 

de toepassing of de inachtneming van de overeenkomst, worden onderworpen aan de 
uitspraak van een arbitragecommissie, die zal oordelen als goede mensen naar billijkheid. 

 
2. De arbitragecommissie bestaat uit drie personen, waarvan door elk der partijen één wordt 

aangewezen, waarna de aangewezenen in onderling overleg het derde lid aanwijzen, welk 
lid tevens als voorzitter van de arbitragecommissie optreedt. 

 
3. Zo spoedig als dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de uitspraak in een geschil worden gedaan. 
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Hoofdstuk 13. Duur, wijziging en opzegging 
 
Artikel 52. Werkgeversbijdragen 
 
De werkgever draagt ten behoeve van scholing, vorming en voorlichting gedurende de 
contractsperiode aan de CNV Dienstenbond een bedrag per medewerker in dienst van de bond 
over. Deze werkgeversbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.  
 
Artikel 53. Duur, wijziging en opzegging 
 
1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode  

1 januari 2010 tot en met 31 december 2012. 
 
2. CAO-partijen verplichten zich met elkaar in overleg te treden ingeval van wijzigingen in 

wet- en regelgeving  
  
3. Gedurende de contractsperiode kunnen wijzigingen in positieve zin van de regelingen zoals 

deze zijn opgenomen in voorgaande artikelen en bijbehorende bijlagen worden 
aangebracht. Wijzigingen in negatieve zin of inhoudelijke veranderingen/toevoegingen 
kunnen uitsluitend plaats vinden nadat partijen over deze wijzigingen hebben gesproken en 
hierover overeenstemming hebben bereikt. 

 
4. Indien geen der partijen uiterlijk een maand voor het tijdstip waarop deze overeenkomst 

eindigt, aan de andere partij per aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven, dat zij de 
overeenkomst wenst te doen eindigen, of in één of meer artikelen wijzigingen wenst aan te 
brengen, zodat dan een gewijzigde overeenkomst tot stand zal komen, zal zij geacht 
worden telkens voor één jaar stilzwijgend te zijn verlengd. 

 
Aldus overeengekomen te Utrecht: 
 
 
CNV Dienstenbond      CNV Vakmensen 
Hoofddorp      Utrecht 
 
 
 
 
D. Swagerman      J. Jongejan  
voorzitter      voorzitter 
 
 
 
G.F. van Linden      J. Slok 
coördinator arbeidsvoorwaarden   algemeen secretaris 
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P R O T O C O L   K W A L I T E I T  V A N  DE  A R B E I D 
 
 
1. Kwaliteit van de arbeid 
 
Aan de cao wordt een protocollaire bepaling toegevoegd met de volgende inhoud: 
 
CNV Vakmensen beschouwt de kwaliteit van de arbeid als een essentieel onderdeel van beleid. 
Het werk en de werkplekken binnen de CNV Vakmensen dienen zodanig te zijn ingericht dat het de 
kwaliteit van de arbeid ten goede komt. 
Zaken waaraan in dit verband aandacht moet worden besteed, zijn onder andere: 
 
• evenwichtigheid tussen de aard van het werk en de mogelijkheden van de 
    medewerkers; 
• de organisatie van het werk moet een structureel onaanvaardbaar hoge werkdruk  
 voorkomen; 
• er moet binnen het werkpakket ruimte zijn voor eigen inbreng, eigen 
    verantwoordelijkheid en afwisseling; 
• de arbeidsorganisatie moet goed functioneren en vanuit de arbeidsorganisatie 
    moeten voldoende adequate hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld. 
 
 
2. Beleid ten aanzien van preventie en terugdringing van arbeidsongeschiktheid 
 
Aan de cao wordt een protocollaire bepaling toegevoegd met de volgende inhoud: 
 
"Ter voorkoming van uitval door arbeidsongeschiktheid zullen de volgende maatregelen worden 
genomen: 
- het voeren van een gedetailleerde verzuimregistratie; 
- het analyseren van de verzuimpatronen; 
- het individueel bespreekbaar maken van het verzuimpatroon”. 
 
 
3. Milieu 
 
Partijen bevelen werknemers aan om op vrijwillige basis compensatie te realiseren van CO2 
uitstoot voor privé- en dienstkilometers.  
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BIJLAGE 1a.  SALARISTABEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaal 1 2 3 4 4A 5 6 7 8 8A 9 9A 9B 
0 1666 1782 1917 2074 2285 2255 2466 2711 2994 3368 3325 3624 3774
1 1706 1833 1974 2144 2356 2333 2560 2814 3119 3492 3474 3774 3923
2 1747 1885 2033 2215 2426 2411 2654 2917 3243 3618 3624 3923 4073
3 1788 1936 2090 2285 2497 2489 2749 3021 3368 3743 3774 4073 4222
4 1829 1988 2147 2356 2567 2567 2842 3125 3492 3867 3923 4222 4372
5 1869 2039 2205 2426 2638 2645 2937 3229 3618 3992 4073 4372 4522
6 1910 2091 2262 2497 2708 2723 3031 3333 3743 4116 4222 4522 4671
7 1951 2142 2320 2567 2780 2801 3125 3437 3867 4241 4372 4671 4821
8 1991 2194 2377 2638 2851 2879 3219 3541 3992 4367 4522 4821 4970
9 2032 2246 2435 2708 2922 2957 3313 3645 4116 4491 4671 4970 5120

10     2492 2780 2993 3034 3408 3749 4241 4586 4821 5120 5270
11           3113 3502 3853 4367 4711 4970 5270 5420
12               3957 4491 4836 5120 5420 5570
13                         5720
14                           
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BIJLAGE 1b.  SALARISTABEL 
 
Salarissen per 1 januari 2012 
Inclusief 0,75% loonsverhoging. 
Schaal 1 2 3 4 4A 5 6 7 8 8A 9 9A 9B 
                            
               

0 1678 1796 1931 2090 2302 2289 2484 2731 3016 3393 3350 3651 3802
1 1719 1847 1989 2160 2374 2368 2579 2835 3142 3518 3501 3802 3952
2 1760 1899 2048 2232 2444 2448 2674 2939 3267 3645 3651 3952 4104
3 1801 1951 2106 2302 2516 2526 2769 3044 3394 3771 3802 4104 4254
4 1843 2003 2163 2374 2586 2606 2863 3149 3519 3896 3953 4254 4405
5 1883 2054 2221 2444 2658 2685 2959 3254 3645 4022 4103 4405 4556
6 1924 2107 2279 2516 2728 2764 3054 3358 3771 4147 4254 4556 4706
7 1966 2158 2338 2587 2801 2843 3149 3463 3896 4273 4405 4706 4857
8 2006 2210 2395 2658 2872 2923 3243 3568 4022 4400 4555 4857 5007
9 2047 2263 2453 2729 2944 3001 3338 3673 4147 4525 4706 5007 5158

10   2511 2800 3015 3080 3433 3777 4273 4620 4857 5158 5310
11      3160 3528 3882 4399 4746 5008 5310 5461
12        3987 4524 4872 5158 5461 5612
13             5763
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BIJLAGE  2.    OVERZICHT FUNCTIES  (voorlopig tot afronding functiewaarderingstraject) 
 
  
Groep 1  Kantinemedewerker 
  
Groep 2  Receptioniste/telefoniste 
 Medewerker facilitaire dienst 
Groep 3  Medewerker bedrijfsadministratie 

Medewerker ledenbinding 
Medewerker telemarketing 
Medewerker administratie ledenscholing 
secretaresse 

  
Groep 4  Medewerker gegevensbeheer 
 Bestuurssecretaresse 

 
Groep 4A  Managementassistente 
Groep 5 Traffic Assistent 
 Marketeer 
 Promotiemedewerker 

Vakbondsconsulent regionaal netwerk 
Groep  6 Vakbondsconsulent 

Webredacteur 
Redacteur 
Grafisch vormgever 
Hoofd bedrijfsadministratie 
Medewerker Kompas 

Groep 7  Voorlichter 
Adviseur 
Rechtshulpverlener 
Projectmedewerker 
Marketingcoördinator 
Scholingsadviseur 
Teamleider Kompas 

  
  
Groep 8  Bestuurder B 

Verenigingsbestuurder 
Beleidsmedewerker 
Bestuursadviseur 
Stafadviseur Financiën 

  
  
Groep 8A Hoofd Beleid 
 Hoofd C&M 
 Hoofd Individuele Dienstverlening 
Groep 9 Advocaat 
 Bestuurder A 
  
Groep 9A Seniorbestuurder 
  
Groep 9B Districtshoofd 
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BIJLAGE 3.  REGELING REISKOSTENVERGOEDING 
 
1. De medewerkers van CNV Vakmensen die niet de beschikking hebben over een dienstauto, 

ontvangen met inachtneming van onderstaande bepalingen een vergoeding voor de 
noodzakelijke kosten van het dagelijks reizen tussen woning en werk (woon/werkverkeer). 

 Onder "noodzakelijke kosten" wordt verstaan: "de kosten van bus, tram, metro of trein". 
 
2. Het maximaal uit te keren bedrag is gelijk aan de prijs van een maandkaart voor 10/11 

zones (6 sterzones). Per 1 januari 2010 bedraagt het maximum daarom  
 €204,90 per maand. 

Een vergoeding van minder dan € 2,30 per maand zal niet worden toegekend.  
 Voor parttimers geldt de vergoeding naar rato van het aantal gewerkte dagen.. 
 
3. Ingeval de medewerker een langlopend abonnement heeft en ziek wordt kan de werkgever 

besluiten de hardheidsclausule toe te passen.  
 
4. De medewerkers die in aanmerking wensen te komen voor bovengenoemde 

reiskostenvergoeding voor het woon/werkverkeer dienen zelf schriftelijk opgaaf te doen van 
hun reiskosten. Door de medewerkers moeten de kosten worden opgegeven van een 
maandabonnement openbaar vervoer, laagste klasse. 

 Bij wijziging van de tarieven heeft slechts aanpassing van de vergoeding plaats na een 
schriftelijke opgaaf van de nieuwe tarieven en hun ingangsdatum. 

 
5. Bij aanstelling kan worden overeengekomen, dat één jaar volledige vergoeding van reiskos-

ten plaatsvindt. Daarna wordt de algemene reiskostenregeling CNV Vakmensen toegepast. 
Op verzoek van de betrokkene kan de werkgever in bijzondere gevallen de volledige 
vergoeding met zes maanden verlengen. 

 
6. Indien een medewerker in de standplaats of directe omgeving woont en gaat verhuizen 

naar een ander adres waardoor de afstand woon/werk groter wordt dan 15 kilometer, 
bestaat geen recht op een hogere reiskostenvergoeding dan zou gelden voor een afstand 
van maximum 15 kilometer met openbaar vervoer. 
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BIJLAGE 4. REGLEMENTEN 
 
1. Reglement vergoeding voor gebruik van computer, internet en toebehoren 
 
In de cao voor CNV Vakmensen is in artikel 30 lid 3 neergelegd dat voor medewerkers voor wie 
is vastgesteld dat voor de uitoefening van de functie voorzieningen op het gebied van internet 
vereist zijn, een vergoeding wordt verstrekt. De vergoeding bedraagt gedurende de looptijd van 
deze cao €500,- en wordt eenmalig per jaar in juli uitgekeerd. 
 
De groep medewerkers voor wie deze vergoeding geldt, is neergelegd in bijlage 8 van de cao. 
 
Ten behoeve van het thuis kunnen inloggen op Virtual Office, ESS, Navision en (in de toekomst) 
BRS wordt een medium-verbinding geadviseerd. 
 
In dit reglement wordt bepaald voor welke elementen de vergoeding wordt verstrekt. 
 
De elementen zijn: 

1. Internetaansluiting 
2. Inktcartridges 
3. Printpapier 
4. Antivirusprogramma 
5. USB-sticks 

 
Bovenstaand houdt tevens in dat naast deze vergoeding geen andere zaken, betrekking 
hebbend op computergebruik, internet en toebehoren kunnen worden gedeclareerd. 
 
Dit reglement heeft de instemming van de Ondernemingsraad. 
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BIJLAGE  5.  AUTOKOSTENVERGOEDINGSREGELING** 
 
Indien het, naar het oordeel van de werkgever, voor het op de juiste wijze uitoefenen van de 
functie, noodzakelijk is dat regelmatig gebruik moet worden gemaakt van een auto als 
vervoermiddel, geldt de volgende regeling. De lijst met functies voor welke deze regeling geldt, is 
als bijlage 9 van deze cao bijgevoegd. 
 
1. Gereden wordt in een auto die het eigendom is van de functionaris, waarbij de organisatie 

de noodzakelijk gereden kilometers vergoedt op basis van de onderstaande bepalingen.  
 
 Voor de financiering van de auto kan de betrokken functionaris een persoonlijke lening 

afsluiten bij de organisatie. 
 Als onderpand van deze lening dient de betreffende auto. De hoogte van de te verstrekken 

lening bedraagt maximaal € 27.500,-- voor een nieuw aan te schaffen auto en kan eenmaal 
per 24 maanden worden aangepast tot dit bedrag, wegens aankoop van een nieuwe auto.  
Leningen worden afgelost met minimaal € 150,-- per maand. 

 
2.  Het is mogelijk in plaats van een nieuwe auto, een tweedehands auto aan te schaffen. De 

hoogte van de te verstrekken lening bedraagt in dat geval maximaal € 17.500,--, bij 
overlegging van een factuur van een erkende autohandelaar en een positief rapport van de 
aankoopkeuring. De aankoopkeuring is voor eigen rekening van de medewerker. De 
tweedehands auto mag niet ouder zijn dan drie jaar. 

 
3.  Over de lening wordt rente geheven, gebaseerd op de wettelijke rente. Deze rente wordt 

jaarlijks vastgesteld naar aanleiding van de wettelijke rente (hiervoor verwijzen we naar de 
voorschriften van de belastingdienst van het betreffende jaar). De rente wordt bij voorschot 
geheven. Na afloop van het jaar vindt de definitieve verrekening plaats. Gebruikers van de 
regeling ontvangen jaarlijks een overzicht van de ontvangen vergoedingen en de geheven 
rente. Dit overzicht wordt verstrekt in de maand februari van het jaar volgend op het jaar 
waarop de vergoedingen en de geheven rente betrekking hebben. 

 
4.  De aflossing van de lening geschiedt middels de maandelijkse declaratie en bedraagt   
 € 0,08 per gereden kilometer (dienst + privé) tot 40.000 kilometer per jaar. Boven de 

40.000 kilometer behoeft niet meer te worden afgelost. 
 
5. De kilometervergoeding per gereden zakelijke kilometer (inclusief woon-werk) bedraagt  
 € 0,19 netto en € 0,15 bruto. Deze brutovergoeding wordt via de salarisadministratie 

uitbetaald. De netto-vergoeding wordt via de afdeling financiën uitbetaald. 
 
6. Door de organisatie wordt een collectief abonnement op de Wegenwacht afgesloten. De 

betrokken functionaris is verplicht een ongevallen-inzittendenverzekering en een all-
riskverzekering af te sluiten zolang de lening niet is afgelost. De polissen zijn opvraagbaar 
door de afdeling financiën.  

 
7. Indien de betrokken functionaris langer dan één maand arbeidsongeschikt is, vervalt de 

aflossingsverplichting van de autolening tot het moment dat betrokkene weer geheel of 
gedeeltelijk is hersteld en te declareren kilometers rijdt. Indien de arbeidsongeschiktheid 
leidt tot einde van het dienstverband wordt met de betrokken functionaris een passende 
terugbetalingsregeling afgesproken.  

 
8.  Overgangsbepaling 

Medewerkers van de voormalige CNV Hout en Bouw die gebruik konden maken van de 
leaseregeling worden vanaf 1 januari 2010 nog éénmaal in de gelegenheid gesteld over 
te gaan tot aanschaf van een leaseauto. 
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BIJLAGE  6. ZWANGERSCHAPS- ,BEVALLINGS- EN OUDERSCHAPSVERLOF 
 
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is, volgens de wettelijke regeling in totaal  
16 weken. Door werkneemster dient een verklaring te worden overlegd van de verloskundige met 
vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum. Het zwangerschapsverlof kan maximaal zes 
weken en minimaal vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ingaan. Indien de bevalling 
voor vermoedelijke bevallingsdatum plaatsvindt, blijft het verlof in totaal 16 weken. Indien de 
bevalling later plaatsvindt dan heeft de werkneemster ook over die dagen recht op betaald verlof. 
In dat geval heeft werkneemster een langere verlofperiode dan 16 weken.  
 
Ouderschapsverlof 
Medewerkers die langer dan één jaar in dienst zijn kunnen van de mogelijkheid gebruik maken om 
onbetaald verlof op te nemen voor de verzorging van een kind dat niet ouder is dan acht jaar. Het 
ouderschapsverlof bestaat uit onbetaald verlof gedurende maximaal de wekelijkse arbeidsduur van 
de medewerker vermenigvuldigd met 26 weken.  
 
Een aanvraag voor het opnemen van ouderschapsverlof dient tenminste twee maanden van tevoren 
schriftelijk te worden ingediend aan de betreffende leidinggevende en de afdeling P&O. In dit 
bericht dient te worden aangegeven: 
 
- de periode van verlof (eventueel afhankelijk van de bevallingsdatum); 
- het aantal uren dat de medewerker minder wil gaan werken; 
- de wijze waarop de medewerker het aantal uren over de week wil spreiden. 
 
Het dienstverband blijft gedurende de periode van ouderschapsverlof gehandhaafd. 
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BIJLAGE 7.  FIETSENPLAN 
 
De CNV Vakmensen wil graag een voorbeeldfunctie vervullen en het fietsgebruik in woon-
werkverkeer stimuleren. Daarom is gekozen voor een faciliteit die medewerkers in staat stelt 
extra voordelig een fiets te kunnen laten aanschaffen.  
 
1. De werkgever schaft voor de medewerker die gebruik wenst te maken van deze faciliteit 

een fiets aan. Daarbij geldt dat de betrokken medewerker zelf een fiets uitkiest. De 
waarde van de fiets mag niet meer bedragen dan € 749,-- inclusief BTW (2001). De 
werkgever draagt de fiets na aanschaf direct over aan de betrokken medewerker.  

 
2. De aanschafprijs van de fiets wordt middels een éénmalige verlaging van het bruto 

maandsalaris of een gelijkmatige verlaging van het bruto maandsalaris gedurende een 
periode van 36 maanden verrekend bij de betrokken medewerker.  

 
3. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de faciliteit van het fietsenplan is dat de 

fiets voor meer dan de helft van de tijd gebruikt wordt voor (een deel van) het woon-
werk traject en dat de medewerker een dienstverband heeft in overeenstemming met 
de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling.   

 
4. Medewerkers die gebruik maken van de autokostenregeling van de  

CNV Vakmensen zijn uitgesloten van deelname aan het fietsproject. 
 
5. Voor medewerkers die binnen de periode van 3 jaar de organisatie verlaten vervalt het 

fiscale voordeel en zal het dan nog openstaande bedrag van de fiets moeten worden 
terugbetaald.  

 
6.       Voor de nadere bijzonderheden van het Fietsenprojectplan kan contact  

opgenomen worden met de afdeling P&O. 
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BIJLAGE 8.  FUNCTIELIJST FUNCTIONELE REGELINGEN 

 
 
 
 

Functioneel kader voor 
faciliteiten     
  Faciliteiten       

Functie autoregeling 
Onkostenvergoe-
ding 

mobiele 
telefoon 

Internetvergoe-
ding 

kantinemedewerker         
telefoniste/receptioniste         
medewerker 
bedrijfsadministratie         
medewerker ledenbinding         
medewerker telemarketing         
medewerker adm. 
Ledenscholing         
secretaresse         
medewerker gegevensbeheer         
bestuurssecretaresse         
managementassistente         
traffic assistant         
marketeer         
promotiemedewerker        
vakbondsconsulent regionaal 
netwerk  X X X X 
vakbondsconsulent          
webredacteur       X 
redacteur       X 
grafisch vormgever       X 
hoofd bedrijfsadministratie     X X 
voorlichter     X X 
adviseur       X 
rechtshulpverlener       X 
projectmedewerker X X X X 
marketingcoördinator       X 
bestuurder B X X X X 
verenigingsbestuurder X X X X 
beleidsmedewerker       X 
bestuursadviseur      X 
stafadviseur financiën       X 
hoofd beleid     X X 
hoofd C&M     X X 
Hoofd individuele 
dienstverlening     X X 
advocaat      X 
bestuurder A X X X X 
seniorbestuurder X X X X 
districtshoofd X X X X 
bondsbestuur X X X X 


