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De ondergetekenden: 
 
 
Werkgever:     Dierenpark Emmen 

Hoofdstraat 18 
7811 EP Emmen 

 
als partij ter ene zijde 
 
 
en 
 
 
Werknemerspartijen:   FNV Bondgenoten  

statutair gevestigd te Utrecht 
  

CNV Vakmensen 
statutair gevestigd te Houten 
 

 
elk als partij ter andere zijde 
 
 
verklaren de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) te zijn aangegaan. 
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Artikel 1 – Looptijd 
 
1. Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2011 en eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor 

opzegging is vereist, per 1 januari 2014. Indien de onderhandelingen over een nieuwe CAO bij 
het eindigen van de lopende CAO nog niet tot een akkoord zijn afgerond, wordt de lopende CAO 
toegepast totdat er een akkoord is bereikt. 

 
 
Artikel 2 – Vervallen CAO Plus 
 
1. De ‘CAO Plusregeling voor het Dierenpark Emmen’ komt met ingang van 1 januari 2011 te 

vervallen. 
 

 
Artikel 3 – Toepassing Leisure CAO, standaard karakter 
 
1. Met inachtneming van de hierna volgende artikelen (c.q. artikelleden), worden alle bepalingen 

van de Leisure CAO, zoals deze op dat moment luiden of indien de looptijd van de Leisure CAO 
is verstreken en geen nieuwe Leisure CAO is overeengekomen, zoals deze luiden in de laatst 
geldende versie van de Leisure CAO, geïncorporeerd in deze CAO, met uitzondering van artikel 
2 lid 4 van de Leisure CAO (dat ziet op het minimum karakter). De bepalingen van de Leisure 
CAO zijn dan ook, met uitzondering van artikel 2 lid 4, van overeenkomstige toepassing in de 
relatie tussen Dierenpark Emmen en haar werknemers. 

2. Deze CAO heeft een standaard karakter. De in deze CAO op grond van artikel 3 lid 1 
geïncorporeerde bepalingen hebben dientengevolge ook een standaard karakter. Dit betekent dat 
ten voordele en/of ten nadele van de werknemer afwijken van die bepalingen niet is toegestaan. 
Ook is het verboden arbeidsvoorwaarden te hanteren die niet in deze CAO zijn geregeld.  
 

 
Artikel 4 – Toepassing Leisure CAO t/m functiegroep 11+ 
 
1. De werkgever zal de bepalingen van de Leisure CAO (ook) toepassen op die werknemers die 

ingedeeld zijn in functiegroep 8 t/m 11+. De op de functiegroep 1 t/m 11 betrekking hebbende 
salarisschalen zijn die als vermeld in de aan deze CAO gehechte bijlage 1.  

 
 
Artikel 5 – Pensioen 
 
1. De werkgever heeft voor zijn personeel een (collectieve) pensioenregeling afgesloten, welke 

regeling blijft bestaan. Per 1 januari 2011 heeft een klein deel van het personeel een 
pensioenregeling bij Nationale Nederlanden en het overige deel van het personeel bij het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (hierna: BPL). De pensioenovereenkomst met de 
werknemers die deelnemen aan de pensioenregeling van Nationale Nederlanden eindigt per 1-7-
2013: nadien is de inhoud van de pensioenovereenkomst conform het geldende 
basispensioenreglement van BPL. 

2. Het pensioenreglement van Nationale Nederlanden respectievelijk BPL inclusief toekomstige 
wijzigingen maakt integraal deel uit van deze CAO. 

3. De SUWAS-regeling blijft gelden voor parkmedewerkers in dienst voor 1 juli 2008 en voor 
stafmedewerkers in dienst voor 1 juli 2008. 

4. Voor de pensioenopbouw van de werknemers gelden de bepalingen als vermeld in de aan deze 
CAO gehechte bijlage 2. 

 
 
Artikel 6 – Overgangsregeling 
 
1. De werknemer die als gevolg van de inwerkingtreding van deze CAO per 1 januari 2011 een 

lager bruto maandsalaris ontvangt dan het voor hem op 31 december 2010 geldende bruto 
maandsalaris, ontvangt voor de duur van 5 jaren (ingaande 1 januari 2011) een maandelijkse 
persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag is gelijk aan het verschil tussen het voor de 
werknemer op 31 december 2010 geldende bruto maandsalaris (exclusief vaste toeslagen,  
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vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13
e
 maand en incidentele vergoedingen) en het in de periode 

van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016 geldende bruto maandsalaris (exclusief vaste toeslagen, 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13

e
 maand en incidentele vergoedingen). Indien het bruto 

maandsalaris op grond van deze CAO in de toekomst wordt verhoogd, wordt de persoonlijke 
toeslag navenant verlaagd. 

2. Een eventuele verhoging van het bruto maandsalaris (op grond van bijvoorbeeld promoties e.d.) 
brengt een navenante verlaging van de persoonlijke toeslag met zich mee, tot de persoonlijke 
toeslag nihil wordt. 

3. Het recht op de persoonlijke toeslag eindigt, zodra het recht op salaris (om wat voor reden dan 
ook) eindigt. 

4. Voor de werknemer in schaal 1 t/m 11 die in 2010 recht had op een persoonlijke toeslag 
(derhalve niet zijnde de persoonlijke toeslag als bedoeld in lid 1) boven zijn kale bruto 
maandsalaris (dus exclusief vaste toeslagen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13

e
 maand en 

incidentele vergoedingen), geldt dat deze persoonlijke toeslag wordt afgebouwd. De werkgever 
zal over het kalenderjaar 2011 60% van deze persoonlijke toeslag als vaste toeslag uitkeren en 
over het kalenderjaar 2012 40%. Ditzelfde geldt voor de werknemer die in 2010 recht had op een 
13

e
 maand. Deze werknemer ontvangt in 2011 60% van zijn 13

e
 maand en in 2012 40% van zijn 

13
e
 maand. Per 1 januari 2013 is het recht op deze persoonlijke toeslag (derhalve die van voor 1 

januari 2011) en het recht op een 13
e
 maand volledig vervallen. 

5. De werkgever heeft voor het bepaalde in artikel 6 lid 4 een budget beschikbaar van € 125.000,-- 
bruto. De werkgever legt begin 2012 (uiterlijk juni 2012) verantwoording af over de besteding van 
het budget in 2011 en de verwachting daarvan over 2012. Indien er nog ruimte is binnen het 
budget ad € 125.000,-- bruto, zullen partijen in overleg treden over de besteding van het 
resterende bedrag.  

6. Voor werknemers van wie de eerste arbeidsongeschiktheidsdag is gelegen voor 1 januari 2011 
en die onder de werking van de CAO Plus vielen, blijft artikel 15 van die CAO Plus 
(“Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie”) van toepassing. Voor werknemers van wie de eerste 
arbeidsongeschiktheidsdag is gelegen op of na 1 januari 2011 gelden de bepalingen van de 
onderhavige CAO. 

7. Artikel 4.4 van het Sociaal Plan d.d. 13 december 2010 (aanvulling salaris) maakt onderdeel uit 
van deze CAO. 
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Ondertekening: 
 
 
Datum: 
 
 
Werkgever:      
 
 
 
Dierenpark Emmen    
 
 
en 
 
 
Werknemerspartijen: 
 
 
 
 
FNV Bondgenoten    CNV Vakmensen  
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BIJLAGE 1 
 
Dd 13 december 2010 
 

 Start schaal 
maandloon 

Eind schaal 
maandloon 

Schaal 1 Wet. min.loon Wet. min loon 

Schaal 2 1.452,90 1.692,11 

Schaal 3 1.505,79 1.788,79 

Schaal 4 1.559,94 1.943,65 

Schaal 5 1.704,48 2.065,31 

Schaal 6 1.899,91 2.302,12 

Schaal 7 2.101,51 2.597,30 

Schaal 8 2.301,07 2.843,94 

Schaal 9 2.508,60 3.162,47 

Schaal 10 2.734,38 3.447,10 

Schaal 11 2.980,49 3.755,87 
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BIJLAGE 2 
  

Premieverdeling BPL Landbouw (Park en Horeca-medewerkers) 
De premie voor de basispensioenregeling van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (2010: 
14,6%), hierna: BPL, wordt als volgt verdeeld: de werknemerspremie bedraagt 7,3% van de 
pensioengrondslag zoals bepaald in het pensioenreglement van BPL. De resterende premie (2010: 
7.3%) komt voor rekening van werkgever.  
  
Indien de resterende premie (werkgeversdeel) meer moet gaan bedragen dan 13 % van de 
pensioengrondslag stellen CAO-partijen in overleg een hogere werknemerspremie vast.   
  
Verdeling heffing SUWAS (Staf- en Park-medewerkers in dienst voor 1-7-2008) 
De heffing ten behoeve van de SUWAS-regeling wordt als volgt verdeeld: de heffing komt voor 50% 
voor rekening van werkgever en voor 50% voor rekening van werknemer.   
  
Premieverdeling Nationale Nederlanden (Staf) 
De premie voor de pensioenregeling ondergebracht bij Nationale Nederlanden (hierna: NN) wordt als 
volgt verdeeld: de werknemerspremie bedraagt 5% van de pensioengrondslag zoals bepaald in het 
pensioenreglement van NN. De resterende premie komt voor rekening van werkgever. 
  
Pensioenovereenkomst (Staf) 
De pensioenovereenkomst met de werknemers die deelnemen aan de pensioenregeling van 
Nationale Nederlanden eindigt per 1-7-2013: nadien is de inhoud van de pensioenovereenkomst 
conform het geldende basispensioenreglement van BPL.   
  
De premie voor de basispensioenregeling van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (2010: 
14,6%) wordt als volgt verdeeld: de werknemerspremie bedraagt 7,3% van de pensioengrondslag 
zoals bepaald in het pensioenreglement van BPL. De resterende premie (2010: 7.3%) komt voor 
rekening van werkgever.  
  
Indien de resterende premie (werkgeversdeel) meer moet gaan bedragen dan 13 % van de 
pensioengrondslag stellen CAO-partijen in overleg een hogere werknemerspremie vast. 
  
Ten aanzien van het loon boven het maximum pensioengevend loon in de basispensioenregeling van 
BPL wordt alsdan een excedentregeling conform het geldende aanvullende pensioenreglement van 
BPL overeengekomen. Van de excedentregeling zal een werknemersbijdrage onderdeel uitmaken.  
  
Indexatie premievrije aanspraken Nationale Nederlanden 
De opgebouwde aanspraken van (gewezen) werknemers in de pensioenregeling ondergebracht bij 
NN aan welke de deelneming is beëindigd vóór 1-7-2008, worden vanaf 1 januari 2011 niet 
geïndexeerd. 
   



 
13-12-2010 

 8 

BIJLAGE 3 
 
Protocol werkgelegenheid 
 
 
De volgende uitgangspunten gelden voor de toekomst van de werkgelegenheid voor de medewerkers 
van Dierenpark Emmen zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. 
 
Onderstaande uitgangspunten zijn van toepassing op medewerkers, welke ´normaal/goed´ 
functioneren. 
 

1. De medewerkers die op het moment van verplaatsing van het park een nieuwe functie 
bekleden binnen Dierenpark Emmen en welke functie ook bij het nieuwe concept beschikbaar 
is, zullen ´1 op 1´ benoemd worden in de nieuwe organisatie, zonder dat daarvoor 
gesolliciteerd hoeft te worden. 

2. Voor de medewerkers die op het moment van verplaatsing van het park een functie bekleden 
binnen Dierenpark Emmen, welke in grote lijnen overeenkomt met een functie in het nieuwe 
concept geldt hetzelfde, met als aanvulling dat werkgever en werknemer zich maximaal zullen 
inspannen om het verschil te overbruggen (bijvoorbeeld door middel van training, opleiding, 
etc.) 

3. Medewerkers kunnen vrijwillig solliciteren naar eventueel nieuwe functies binnen het nieuwe 
concept. 

Wij gaan ervan uit dat het overgrote deel van de groep medewerkers die op het moment van overgang 
in dienst zijn, behoort tot de drie bovenstaande groeperingen. 
 

4. Bij plaatsing in het nieuwe concept zullen de op de medewerker van toepassing zijnde 
arbeidsvoorwaarden geen selectiecriterium vormen. 

 
Om elke schijn van subjectiviteit bij toetsing van de vergelijkbaarheid van de functies te voorkomen, 
zal er een onafhankelijke commissie worden benoemd bestaande uit een vertegenwoordiger van de 
vakorganisaties, een vertegenwoordiger van de werkgever en een onafhankelijke voorzitter. Bij deze 
commissies kan bezwaar of beroep worden aangetekend waarna deze commissie een bindend advies 
kan geven. 


