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De ondergetekenden  

Cees Pronk namens Centraal Boekhuis te Culemborg

en

Herman Leisink namens FNV KIEM (kunsten, informatie en media), gevestigd te Amsterdam 

Anton Nikkels namens de Bedrijfsledengroep 

Hamid Ben Ayache namens de Bedrijfsledengroep 

verklaren de navolgende overeenkomst te hebben gesloten voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 

30 juni 2007. 



Definities

1 Werkgever : Centraal Boekhuis B.V. 

2 Werknemer : Ieder lid van het personeel dat een dienstverband voor bepaalde of 

onbepaalde tijd heeft met de werkgever en dat is ingedeeld in één van 

de in bijlage 1.3 genoemde functiegroepen.  

3 Maandloner : Een werknemer met een fulltime dienstverband. 

4 Parttimer : Een werknemer met een parttime dienstverband. 

5 Werkdag : Maandag tot en met vrijdag. 

6 Vrije dag : Zaterdag, zondag, tenzij één van deze dagen in het werktijdenrooster 

is opgenomen, alsmede Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, 

Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en beide Kerstdagen en iedere dag 

door de overheid als nationale feestdag aangemerkt. 

7 Schaalsalaris : Het salaris per maand passend binnen de salarisschaal in bijlage 1.1. 

8 Maandsalaris : Het schaalsalaris vermeerderd met de ploegentoeslag of de 

onregelmatigheidstoeslag en een eventuele persoonlijke toeslag.  

9 Jaarinkomen : 12 x het door de werknemer geldende maandsalaris, vermeerderd met 

een eventuele persoonlijke toeslag en de vakantietoeslag.  

10 Uurloon : Maandsalaris gedeeld door 156. 

11 Werknemersorganisatie : De werknemersorganisatie die deze CAO afsluit. 

12 Afronding : Alle bruto salarissen en toeslagen worden na berekening rekenkundig 

afgerond op hele euro’s (tot en met 0,49 naar beneden en vanaf 0,50 

naar boven). 



1 Algemene verplichtingen 

Artikel 1 Van de werkgever 

1 De werkgever zal geen werknemers in zijn dienst hebben onder voorwaarden, die ongunstiger zijn 

dan bepaald in deze overeenkomst. Hij mag echter binnen het kader van de wettelijke 

voorschriften in een voor werknemers gunstiger zin afwijken van deze CAO-voorwaarden. 

Afwijkingen voor groepen werknemers vindt plaats met instemming van de werknemersorganisatie. 

2 Elke werknemer zal een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen van de werkgever. 

Artikel 2 Van de werknemersorganisatie 

De werknemersorganisatie zal bevorderen dat haar leden de bepalingen van deze overeenkomst te 

goeder trouw naleven. 

Artikel 3  Wederzijdse verplichtingen

1 Partijen zullen deze overeenkomst te goeder trouw naleven en handhaven. 

2 Indien één van de partijen tijdens de duur van deze overeenkomst door bijzondere 

omstandigheden wijziging van de overeenkomst noodzakelijk mocht oordelen, zal zij dit aan de 

andere partijen schriftelijk mededelen. Partijen zullen hierover onverwijld onderhandelingen 

openen en deze voeren in een geest van samenwerking en vertrouwen. 

Artikel 4 Van de werknemers 

1 De werknemer zal zich gedragen naar het bepaalde in deze overeenkomst en naar de hem door of 

namens werkgever gegeven aanwijzingen. Tot deze aanwijzingen behoren ook de aanwijzingen die 

in het overleg met de Ondernemingsraad zijn vastgesteld en opgenomen in de Personeelsgids. 

2 De werknemer zal de belangen van de onderneming naar beste weten en kunnen behartigen, ook 

wanneer hem daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. Hij zal voldoen aan redelijke 

opdrachten. In bijzondere gevallen kunnen deze betrekking hebben op het vervullen van 

werkzaamheden welke niet behoren tot zijn gebruikelijke werk. 

3 De werknemer is verder verplicht: 

 a zowel tijdens als na beëindiging van zijn dienstbetrekking geheimhouding te betrachten van 

hetgeen omtrent de werkgever vertrouwelijk te zijner kennis komt; 

b op de afdelingen waarbij dit van toepassing is de door de werkgever aan hem in bruikleen 

verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, kleding, 

gehoorbescherming e.d.) daadwerkelijk te dragen. 



2 Dienstverband 

Artikel 5 De arbeidsovereenkomst 

1 De arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt schriftelijk aangegaan. De werknemer ontvangt 

bij indiensttreding een individuele arbeidsovereenkomst waarin wordt vermeld: 

 a de datum van indiensttreding; 

 b de salarisschaal, waarin hij is ingedeeld; 

 c de functie waarin en het salaris waarop hij is aangesteld; 

 d de voor hem geldende werktijdregeling; 

 e de periode van de proeftijd en de opzegtermijn. 

2 Centraal Boekhuis beschouwt uitzendkrachten als mogelijke toekomstige werknemers. In afwijking 

van het gestelde in art. 7:668a BW, lid 1 onderdeel a en b, kan met iemand die voorheen als 

uitzendkracht bij Centraal Boekhuis was ingezet eenmalig een contract voor bepaalde tijd worden 

overeengekomen, ongeacht of er reeds drie of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan 

vooraf zijn gegaan, zoals bedoeld in het betreffende artikel. Na afloop van dit contract voor 

bepaalde tijd kan nog slechts een contract voor onbepaalde tijd worden overeengekomen. 

3 Voor werknemers met een parttime dienstverband geldt, tenzij anders vermeld, de CAO naar 

evenredigheid. 

Artikel 6 Proeftijd 

In afwijking van het gestelde in art. 7:652 BW lid 4, onderdeel a. kan in een individuele 

arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden een proefperiode van 1 of 2 maanden worden 

overeengekomen. Indien een proefperiode niet schriftelijk is vastgelegd, geldt voor contracten tot en 

met twee jaar standaard een proefperiode van 1 maand, en voor contracten langer dan twee jaar of 

onbepaalde tijd een proefperiode van 2 maanden. Gedurende die proeftijd kan het dienstverband, zowel 

door de werkgever als door de werknemer, met onmiddellijke ingang worden beëindigd. 

Artikel 7 Beëindiging dienstverband 

1 Dienstverband voor onbepaalde tijd

a In afwijking van het gestelde in art. 7:672 BW kan in een individuele arbeidsovereenkomst een 

opzegtermijn voor de werknemer van 1 of 2 maanden worden opgenomen.

b Met de boven-CAO werknemer kan een opzegtermijn van 1, 2 of 3 maanden worden 

overeengekomen.  

c De opzegtermijn van werkgeverszijde is telkens 1 maand langer dan voor werknemerszijde. Indien 

een opzegtermijn niet schriftelijk is vastgelegd, geldt standaard een opzegtermijn van 1 maand.  

d Vanaf vijf volledige dienstjaren geldt dat de opzegtermijn voor de werkgever bij elke vijf volgende 

volledige dienstjaren verlengd wordt met een maand tot een maximum van vier maanden. 

e Voor de werknemer die op 1 januari 1999 in dienst is en toen 45 jaar of ouder was geldt voor de 

werkgever een opzegtermijn van 1 week per vol dienstjaar, met een minimum van 1 maand en een 

maximum van 13 weken. Voor elk vol dienstjaar na het bereiken van de 45 jarige leeftijd wordt 

deze opzegtermijn met een week verlengd. Voor deze verlenging geldt eveneens een maximum 

van 13 weken. De totale opzegtermijn kan niet langer zijn dan 26 weken. 

f De opzegging dient voor het einde van de kalendermaand schriftelijk te geschieden. 

g De werkgever zal het dienstverband niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van 

arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 



2 Dienstverband voor bepaalde tijd 

 Een dienstverband voor bepaalde tijd eindigt, behoudens tussentijdse opzegging door werknemer 

of werkgever, van rechtswege en zonder dat opzegging nodig is op het tijdstip, vermeld in de 

individuele arbeidsovereenkomst. 

3 Bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd 

 In alle gevallen eindigt de dienstbetrekking, zonder dat opzegging nodig is, aan het einde van de 

maand waarin de betrokken werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt, c.q. waarin de werknemer 

ingevolge de in de onderneming geldende pensioenvoorziening vastgestelde pensioendatum 

bereikt. 

4 Ontslag op staande voet 

 Het dienstverband kan onmiddellijk worden beëindigd in geval van een dringende reden zoals 

bedoeld in de artikelen 1639 p of 1639 q van het Burgerlijk Wetboek. 

 Bij het ontstaan van een redelijk vermoeden dat zich een dringende reden voordoet, kan de 

werkgever de betrokken werknemer schorsen met behoud van salaris gedurende de termijn die is 

vereist voor het instellen van een nader onderzoek. Deze termijn zal zo kort mogelijk zijn.  

 Indien het gehouden onderzoek leidt tot ontslag op staande voet, zal de werkgever dit onverwijld 

aan de betrokkene ter kennis brengen. 



3 Werktijden  

Artikel 8 De normale wekelijkse arbeidsduur 

1 De normale wekelijkse arbeidsduur bedraagt gemiddeld 35 uur.  

2 a de normale werktijd voor de dagdienst ligt tussen 07.00 en 18.30 uur van maandag t/m 

vrijdag; 

 b voor werknemers die werken in een wisselend rooster worden de tijden van het rooster als 

normale werktijd beschouwd; 

 c de werkgever kan in overleg met de werknemer een wijziging van zijn dienst of rooster 

doorvoeren. Voor wijziging van het rooster voor alle of voor een groep werknemers behoeft de 

werkgever de instemming van de Ondernemingsraad; 

 d besluiten tot verlenging van de bedrijfstijd zullen niet worden genomen dan na overleg met de 

werknemersorganisatie.  

3 Op zondagen, algemeen erkende christelijke feestdagen en op een nationale feestdag zal niet 

worden gewerkt, tenzij wegens bedrijfstechnische of bedrijfseconomische redenen, of wegens 

redenen van algemeen belang, wel moet worden gewerkt. Onder christelijke feestdagen worden 

voor werknemers met een andere geloofsovertuiging tevens begrepen: de afsluiting van de 

Ramadan en het offerfeest (moslims) en Holi Phagua en Diwali (hindoeïsme). 

 De werkgever zal ernstig rekening houden met op de levensbeschouwing van de werknemer 

gegronde bezwaren tegen het werken op zondagen en op algemeen erkende christelijke 

feestdagen. 

4 Met instemming van de ondernemingsraad kan van de standaardregeling van de arbeidstijdenwet 

worden afgeweken en de overlegregeling worden overeengekomen. 

Artikel 9 Parttime arbeid 

1 Een verzoek om vermindering van de arbeidstijd door de werknemer zal, conform de Wet 

Aanpassing Arbeidsduur, in beginsel worden gehonoreerd, tenzij de normale bedrijfsvoering zich 

hiertegen verzet.

Een verzoek om uitbreiding van de arbeidstijd (binnen de geldende Centraal Boekhuis-arbeidstijd) 

door de werknemer zal worden gehonoreerd indien en voor zover de bedrijfsomstandigheden dit 

toelaten, dit ter beoordeling van de betrokken Senior Manager. Een verzoek hiertoe dient door de 

werknemer minimaal vier maanden voor de gewenste aanpassing schriftelijk worden ingediend. 

2 Parttimers hebben geen recht op een vervangende vrije dag indien de dag waarop zij volgens hun 

arbeidsovereenkomst niet werken, een doorbetaalde vrije dag is.  

3 Parttime roosters zullen in principe synchroon lopen met fulltime roosters. 

Artikel 10 Overwerk  

1 Onder overwerk wordt verstaan de uren die in opdracht van de leiding langer worden gewerkt dan: 

 a voor maandloners na 8.00 per dag en 40.00 uur per week; 

 b voor parttimers na 1 uur meer dan het afgesproken rooster per dag. Bovendien voor de 

parttimers in dagdienst de uren tussen 18.30 en 07.00 uur. 

2 Overwerk dient zoveel mogelijk te worden voorkomen, doch de werknemer kan verplicht worden 

wekelijks maximaal twee uur overwerk te verrichten, indien de werkgever zulks in verband met de 

werkzaamheden in het bedrijf noodzakelijk acht. Meer uren overwerk geschiedt op basis van 

vrijwilligheid.



3 De uren waarop in opdracht van de leiding wordt gewerkt vanaf einde van het rooster tot aan het 

begin van overwerk worden tegen het normale salaris betaald. 

Artikel 11 Vakantie 

1 Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 De werknemer die op 1 januari van enig jaar in dienst is, heeft in dat jaar recht op vakantie met 

behoud van salaris volgens onderstaande tabel: 

 leeftijd in dat jaar 

te bereiken 

 t/m 

17 jaar 

18 t/m 

44 jaar 

45 t/m 

54 jaar 

55 t/m 

64 jaar 

Fulltime jaarrecht vakantie-uren 199.75

27 dagen 

177.50

24 dagen 

192,50

26 dagen 

199.75

27 dagen 

Parttime vakantie-uren voor 

ieder contractuur per 

week

5.4 4.8 5.2 5.4 

2 De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie dienen door de werkgever tijdig in overleg 

met de werknemer te worden bepaald. Per jaar dienen tenminste twee weken aaneengesloten te 

worden opgenomen. 

 In overleg tussen de werkgever en de werknemer kan een langere aaneengesloten vakantie 

worden overeengekomen. 

3 Per jaar worden de minimaal wettelijk verplichte vakantiedagen opgenomen.

4 De werknemer die na 1 januari van enig jaar in dienst treedt dan wel de dienst verlaat, heeft voor 

elke volle maand die zijn dienstbetrekking in dat jaar duurt, recht op 1/12 deel van de in lid 1 van 

dit artikel vermelde vakantiedagen. 

5 De werknemer, die in de loop van een jaar de dienstbetrekking beëindigt en de hem toekomende 

vakantie niet heeft genoten, zal deze vakantiedagen betaald krijgen. De werkgever is echter 

gerechtigd in overleg met de werknemer vast te stellen dat de resterende vakantiedagen alsnog 

worden opgenomen, voorzover dat betreft het meerdere dan het aantal opgebouwde dagen vanaf 

het begin van het laatste opbouwjaar.

Teveel genoten vakantie wordt op het salaris in mindering gebracht. 

6 Bij onafgebroken arbeidsongeschiktheid van de werknemer wordt gedurende een periode van een 

half jaar vakantie opgebouwd. 

7 Verzoeken om vakantie op 1 mei kunnen alleen in geval van consignatie worden geweigerd. 

Verzoeken om vakantie op 5 mei zullen, wanneer de werkzaamheden dat toelaten, worden 

ingewilligd.

8 Vakantierechten, die niet zijn opgenomen binnen vijf jaar na het tijdstip waarop ze zijn verworven, 

verjaren.

Artikel 12 Roostervrij 

1 De maandloner die op 1 januari van enig jaar in dienst is, heeft voor dat jaar recht op 13 

roostervrije dagen. 

2 De parttimer heeft geen recht op roostervrije dagen. De werknemer die op 30 juni 2002  bij 

Centraal Boekhuis parttime werkzaam was, behoudt zijn roostervrije dagen, waarbij dit huidige 

recht als maximum geldt.



3 De werknemer die na 1 januari van enig jaar in dienst treedt dan wel de dienst verlaat, heeft voor 

elke volle maand die zijn dienstbetrekking in dat jaar duurt, recht op 1/12 deel van de in lid 1 van 

dit artikel vermelde roostervrije dagen. 

4 Van de in lid 1 genoemde roostervrije dagen worden er 10 individueel vastgesteld door de 

bedrijfsleiding in overleg met de werknemers; 3 dagen worden als collectieve roostervrije dagen 

door de directie aangewezen. 

5 Aanwijzing van individuele roostervrije dagen vindt tijdig, zo enigszins mogelijk een maand van 

tevoren, plaats en wordt door middel van een rooster bekend gemaakt. 

 Bij werknemers in wisseldiensten worden deze roostervrije dagen zo mogelijk gelijkmatig verdeeld 

over de diverse diensten. 

 In juli en augustus kan geen roostervrij worden opgenomen. 

6 Aanwijzing van collectieve roostervrije dagen vindt, indien mogelijk, plaats aan het eind van het 

jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor zij gelden. 

7 Wanneer op grond van bijzondere omstandigheden op roostervrije dagen moet worden gewerkt, 

dan gelden deze uren niet als overuren. In deze gevallen wordt een vervangende roostervrije dag 

aangewezen.

 Wanneer aan het eind van het jaar hiervan nog roostervrije dagen resteren, dan wordt door de 

bedrijfsleiding in overleg met de werknemer vastgesteld of deze worden uitbetaald dan wel op een 

later moment worden opgenomen. 

8 Per aaneengesloten periode van 40 werkdagen arbeidsongeschiktheid vervalt een roostervrije dag. 

Artikel 13 Bijzonder verlof 

Voor het deelnemen aan of bijwonen van de navolgende gebeurtenissen wordt gedurende de daarbij 

vermelde tijd bijzonder verlof met behoud van salaris toegekend, wanneer de werknemer daarbij anders 

niet aanwezig kan zijn: 

1 a Bij eigen ondertrouw gedurende één dag en bij eigen huwelijk gedurende twee dagen. 

 b Bij huwelijk van kinderen (eigen, stief- en pleegkinderen), ouders (eigen, schoon-, stief- en 

pleegouders), (behuwd) grootouders, broers, zusters, zwagers en schoonzusters gedurende één 

dag. 

 c Bij 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van de werknemer of van ouders (eigen, schoon-, 

stief- en pleegouders), (behuwd) grootouders, of van kinderen (eigen, stief- en pleegkinderen) 

gedurende één dag. 

 d Bij 12½-, 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum van de werknemer gedurende één dag op de dag 

van het jubileum. Alsmede bij 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum resp. 1, 2 en 4 dagen extra 

gedurende het betreffende jaar. Indien de dag van het jubileum op een weekenddag valt, dan is 

de vervangende vrije dag van het jubileum de dag direct vóór of na dit weekend. 

 e Bij bevalling van de echtgenote/levensgezellin van de werknemer gedurende twee dagen. 

 f Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e)/partner van de werknemer of van inwonende kinderen 

(eigen, stief- of pleegkinderen) gedurende de tijd van de dag van overlijden tot en met de dag 

van de begrafenis. 

 g Bij overlijden van ouders (eigen, schoon-, stief- en pleegouders), (behuwd) grootouders, 

kinderen (eigen, stief- en pleegkinderen), voorzover niet vallen onder f, broers en zusters, 

zwagers en schoonzusters, op de dag van overlijden, gedurende één dag, alsmede voor het 

bijwonen van de begrafenis gedurende één dag. 

 h Voor verhuizing, voorzover het betreft een werknemer, die een eigen huishouding heeft of dat 

op dat tijdstip gaat voeren, gedurende twee dagen, met een maximum van éénmaal per 

kalenderjaar.

 i Bij priesterwijding van een kind of broer van de werknemer en bij eeuwige kloostergelofte van 

een kind, broer of zuster van de werknemer, gedurende één dag. 

 j Voor deelname aan de cursus ‘Pensioen in Zicht’ gedurende de daarvoor benodigde tijd (met 

een maximum van 5 dagen). 



 k Voor de tijd die noodzakelijk is voor het afleggen van examens van externe opleidingen die door 

het bedrijf worden vergoed. 

 l Bij de voorbereiding op het examen van een externe opleiding die door het bedrijf wordt 

vergoed maximaal 2 dagen per volledig afgeronde cursus/opleiding. 

2 De werkgever kan in bijzondere gevallen in andere dan de hierboven genoemde gevallen bijzonder 

dan wel onbetaald verlof toekennen. 

3 In dit artikel wordt de partner gelijk gesteld aan de echtgeno(o)t(e), mits deze met het oogmerk om 

duurzaam samen te leven, een gemeenschappelijke huishouding voert, als was hij/zij met deze 

persoon gehuwd. De partner dient door middel van een schriftelijke verklaring bij de werkgever 

bekend te zijn. 

Artikel 14 Zorgverlof 

In situaties die volgens de Wet Arbeid en Zorg in aanmerking komen voor zorgverlof, wordt het wettelijk 

uitkeringspercentage door de werkgever aangevuld tot 100%. Aanvragen hiertoe zullen ter toetsing 

worden voorgelegd aan de Sociale Commissie. 



4 Beloning 

Artikel 15 Schaalsalaris 

1 Het schaalsalaris van de werknemer wordt bepaald door: 

 a de indeling van de werknemer in een van de functiegroepen; 

 b het voor de functiegroep vastgestelde salaris; 

 c de leeftijd; 

 d de beoordeling van het functioneren. 

 De beloningsregeling is opgenomen in bijlage 1 van deze CAO. 

2 Het maandsalaris zal telkens aan het einde van de maand worden uitbetaald door overschrijving op 

de bank- of girorekening van de werknemer. 

Artikel 16 Winstuitkeringsregeling 

1 Bij voldoende rendement (meer dan 2,5%) ontvangt de werknemer jaarlijks een winstafhankelijke 

uitkering. De nadere uitwerking van deze regeling is opgenomen in bijlage 1.2 van deze CAO. 

2 De werknemer die in de loop van het jaar in dienst treedt, dan wel de dienst verlaat, heeft recht op 

een evenredig deel, gerekend naar volle maanden dienstverband. 

3 De uitkering wordt berekend over de in het betrokken jaar betaalde schaalsalaris, eventueel 

vermeerderd met ploegentoeslag of onregelmatigheidstoeslag en persoonlijke toeslag. 

4 In het kader van het terugdringen van het frequent verzuim, wordt een koppeling gemaakt tussen 

winstafhankelijke uitkering en verzuimfrequentie. De winstafhankelijke uitkering wordt met 0,5% 

verminderd bij iedere ziekmelding boven de gemiddelde verzuimfrequentie van het voorgaande 

kalenderjaar.

Artikel 17 Vakantietoeslag 

1 Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

2 De vakantietoeslag bedraagt 8%. 

3 De uitkering van de vakantietoeslag vindt, met inachtneming van lid 7 van dit artikel, plaats met 

het salaris over mei. 

4 De vakantietoeslag wordt berekend over 12 x het op 1 mei voor betrokkene geldende schaalsalaris, 

eventueel vermeerderd met ploegentoeslag of onregelmatigheidstoeslag en persoonlijke toeslag. 

5 De werknemer die in de loop van het vakantietoeslagjaar in dienst treedt, dan wel de dienst 

verlaat, heeft recht op een evenredig deel, gerekend naar volle maanden dienstverband. 

6 De werknemer waarvan de proeftijd op 1 mei nog niet is verstreken, ontvangt de vakantietoeslag 

met het salaris over december. 



Artikel 18 Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid 

1 Gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer zijn maandsalaris.  

2 Gedurende het tweede jaar van volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) wordt 70% van het 

salaris dat de medewerker voorafgaand aan de ziekte had, doorbetaald. Uitzondering hierop zijn 

gevallen van ernstige ziekte die ter beoordeling van de sociale commissie van Centraal Boekhuis, in 

het tweede ziektejaar en in dienst bij Centraal Boekhuis, 90% van hun laatstverdiende salaris 

krijgen doorbetaald. In dit geval blijft de pensioenopbouw 100%. 

3 De aanvulling van het salaris voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten vindt plaats conform onderstaand 

schema.

Loondoorbetaling bij volledige arbeidsongeschiktheid (80 – 100%) 

1e ziektejaar 2de ziektejaar 

100% 70% 

Aanvulling salaris gedeeltelijk arbeidsgeschikten (loonverlies van < 35%)1

1e ziektejaar 2de ziektejaar 3de ziektejaar 4de ziektejaar vanaf 5de ziektejaar

100% 95% 90% 80% 70% 

Aanvulling salaris gedeeltelijk arbeidsgeschikten (loonverlies van 35 – 80%)1

1e ziektejaar 2de ziektejaar 3de ziektejaar 4de ziektejaar vanaf 5de ziektejaar

100% 90% 80% 75% 70% 

1 Vanaf het tweede ziektejaar vindt voor medewerkers die werkzaam zijn bij Centraal 

Boekhuis de aanvulling plaats over het verschil tussen het salaris voorafgaand aan 

ziekte en het nieuw te verdienen salaris. 

4 Voorwaarden voor de loondoorbetaling en aanvulling van dit artikel vermelde betalingen zijn dat: 

 a de werknemer zich ziek meldt conform de door of namens werkgever gegeven aanwijzingen. 

Hiertoe behoren tevens de daartoe in de Personeelsgids vastgelegde procedures.  

 b de werknemer zich binnen redelijke termijn onder medische behandeling stelt en de in dat 

verband gegeven voorschriften opvolgt; 

 c de arbeidsongeschiktheid niet te wijten is aan zijn opzet of grove schuld; 

 d de werknemer volgens de procedure van de Wet Verbetering Poortwachter meewerkt aan 

reïntegratie.

5 Werkgever is niet tot de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel vermelde betalingen verplicht indien 

de werknemer terzake van zijn arbeidsongeschiktheid een vordering wegens loonderving jegens 

derden kan doen gelden. Werkgever kan deze betalingen en aanvullingen bij wijze van 

voorschotten doen indien de werknemer deze vordering aan werkgever overdraagt. 

6 Werkgever heeft de intentie om bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid medewerkers zoveel 

mogelijk in de gelegenheid te stellen werkzaamheden te verrichten. 

Artikel 19 Betaling voor het werken in ploegendienst 

De werknemer die in ploegendienst werkt, ontvangt boven zijn schaalsalaris een ploegentoeslag. Deze 

toeslag wordt uitgedrukt in een vast percentage. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de 

navolgende formule: 



maandag t/m vrijdag uren tussen 18.30 en 22.00 uur 30% 

    uren tussen 22.00 en 00.00 uur 37,5% 

    uren tussen 00.00 en 06.00 uur 40% 

    uren tussen 06.00 en 07.00 uur 35% 

zaterdag  uren tussen 07.00 en 24.00 uur 50% 

zondag  alle uren 75% 

Artikel 20 Uitzendkrachten 

Uitzendkrachten zullen in gelijke of gelijkwaardige functies overeenkomstig Centraal Boekhuis 

werknemers worden beloond. 

Artikel 21 Afbouwregeling ploegentoeslag  

Indien op verzoek van de werkgever om bedrijfsorganisatorische redenen de werknemer de 

ploegendienst verlaat dan wel wordt ingezet in een ploeg met een lagere toeslag, dan geldt de 

navolgende afbouwregeling: 

a de werknemer jonger dan 50 jaar ontvangt nog een halfjaar de volledige toeslag; in het tweede 

halfjaar ontvangt hij de helft van het verschil; 

b de werknemer van 50 jaar en ouder met minder dan drie aansluitend in ploegen doorgebrachte 

jaren ontvangt nog een halfjaar de volledige toeslag; in het tweede halfjaar ontvangt hij de helft 

van het verschil; 

c de werknemer van 50 jaar en ouder met drie of meer aansluitend in ploegen doorgebracht jaren, 

ontvangt nog een halfjaar de volledige toeslag; in het tweede halfjaar ontvangt hij de helft van het 

verschil en in het derde halfjaar een kwart van het verschil; 

d de werknemer van 50 jaar en ouder, die minimaal 20 jaar uitsluitend in ploegendienst werkt, 

waarbij onderbrekingen van 3 maanden en korter niet als onderbroken beschouwd worden, 

behoudt de ploegentoeslag. 

Artikel 22 Consignatietoeslag 

1 De werknemer die geconsigneerd is, ontvangt daarvoor een toeslag. 

 Voorwaarde is de aanwezigheid van een maandrooster en de voortdurende bereikbaarheid via 

semafoon of telefoon. 

 De consignatietoeslag wordt achteraf per maand uitbetaald.

2 De werknemer die geconsigneerd is ontvangt daarvoor: 

 a per periode op maandag t/m vrijdag: 1,0% 

 b per periode op zaterdag en zondag: 2,5% 

 c per periode op feestdagen: 3,0% 

3 Aan de werknemer die geconsigneerd is en is opgeroepen om, buiten zijn normale werktijden, 

werkzaamheden op en/of ten behoeve van de onderneming te verrichten, wordt deze gewerkte tijd 

als overwerk betaald. Bij de gewerkte tijd wordt ook de reistijd geteld. 

 Een consignatie duurt 24 uur en neemt een aanvang op het tijdstip waarop de dagdienst begint. 

Het percentage wordt berekend over het schaalsalaris. 

 Daarnaast ontvangt de werknemer die onder deze regeling valt, onafhankelijk van het wel of niet 

geconsigneerd zijn, een vaste consignatietoeslag van € 11,= per maand. 

Artikel 23 Betaling voor het werken op onregelmatige tijden 

De werknemer die, niet in ploegendienst, op onregelmatige tijden werkt, ontvangt daarvoor een toeslag, 

berekend aan de hand van de navolgende formule: 

a uren tussen 18.30 en 07.00 uur:   20% 

b uren op zaterdag tussen 07.00 en 24.00 uur : 40% 



Deze toeslag wordt niet betaald indien er sprake is van overwerk. 

De werknemer die op 30 juni 2002 werkzaam was conform dit artikel behoudt het op dat moment voor 

hem geldende percentage zolang hij in die dienst werkzaam is. 

Artikel 24 Inconveniëntentoeslag 

Voor de groupagemedewerker B, die daadwerkelijk structureel zwaarder werk verricht, geldt een 

inconveniëntentoeslag van € 7,= bruto per volledig gewerkte dag. 

Artikel 25 Betaling voor het verrichten van overwerk 

1 Indien conform artikel 10 sprake is van overwerk geldt boven het normale salaris de navolgende 

betaling: 

 25% op werkdagen 

 100% op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 00.00 – 24.00 uur, indien er geen sprake 

is van een verlengde roosterdag 

2 Indien incidenteel meer dan 12,5 uur per dag wordt gewerkt, geldt voor ieder uur na 12.5 uur een 

toeslag van 50%. 

3 Indien op een werknemer een beroep wordt gedaan om op een roostervrije dag te werken, zal 

hiervoor een vervangende roostervrije dag worden toegekend (zie artikel 12 lid 7). 

4 Werkgever en werknemer kunnen met elkaar overeenkomen dat overuren worden gecompenseerd 

door het toekennen van betaald verlof. In dat geval wordt wel de in lid 1 van dit artikel geregelde 

extra betaling gedaan. 



5 Vergoedingen en uitkeringen 

Artikel 26 Studiekostenregeling 

1 De werknemer krijgt een tegemoetkoming in studiekosten of kosten tot verwerving van een 

diploma of ander opleidingsbewijs, indien en voorzover dat naar de mening van werkgever van 

belang is in het kader van de dienstbetrekking van de werknemer. 

2 De vergoeding bedraagt 100% van de daarvoor in aanmerking komende kosten als de opleiding op 

directe wijze bijdraagt aan de ontwikkeling van de werknemer binnen zijn vakgebied en 50% indien 

de opleiding daaraan op indirecte wijze bijdraagt. 

3 De uitvoeringsbepalingen met betrekking tot deze regeling zijn opgenomen in de Personeelsgids.  

Artikel 27 Zorgverzekering 

De mogelijke besparing die voortvloeit uit de invoering van de basisverzekering ziektekosten per 

1 januari 2006 zal, in overleg met de ondernemingsraad, worden aangewend voor een tegemoetkoming 

van een eventuele collectieve aanvullende verzekering. 

Artikel 28 Reiskostenvergoeding 

1 De vergoeding waarvoor medewerkers in aanmerking komen is gebaseerd op de bedragen van het 

algemeen forfait zoals die van overheidswege zijn vastgesteld. 

2 Voor de werknemer die langer dan een kalendermaand arbeidsongeschikt is, zal de 

reiskostenvergoeding worden ingehouden. 

3 De reiskostenvergoeding is onderworpen aan de bestaande wettelijke bepalingen, dan wel aan 

beslissingen van de Inspectie der Belastingen. Veranderingen hierin zijn voor rekening van de 

gebruikers van de reiskostenvergoeding. 

4 Werkgever zal de vergoedingsbedragen aan de werknemer bekend maken.  

Artikel 29 Uitkering bij overlijden 

1 Bij overlijden van een werknemer ontvangen de nagelaten betrekkingen een uitkering gelijk aan 

driemaal het op het moment van overlijden geldende maandsalaris. 

2 Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 

 a de langstlevende der echtgenoten, indien de overledene niet duurzaam gescheiden van de 

andere echtgenoot leefde; 

  bij ontstentenis daarvan 

 b de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen; 

  bij ontstentenis daarvan 

 c degenen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan voorzag 

en met wie hij in gezinsverband leefde; 

  bij ontstentenis daarvan 

 d de levenspartner. 

 Bij twijfelgevallen wordt de vaststelling door de bedrijfsvereniging gevolgd. 



3 De overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag van de uitkering dat aan de nagelaten 

betrekkingen ter zake van het overlijden van de werknemer toekomt krachtens een wettelijke 

voorgeschreven ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

4 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet indien door toedoen van de werknemer geen 

aanspraak bestaat op een uitkering krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of 

arbeidsongeschiktheidsverzekering.



6 Pensionering en prepensioen 

Artikel 30 Pensioenregeling 

De werknemer heeft tegenover de werkgever aanspraak op een pensioenvoorziening. Deelname aan de 

pensioenregeling is voor de werknemer verplicht met inachtneming van het gestelde in het 

pensioenreglement. De eigen bijdrage van de werknemer in de pensioenpremie is vastgesteld op 4% 

van de pensioengrondslag. 

Tijdens ouderschapsverlof zal de pensioenverzekering worden voortgezet. 

Artikel 31 Prepensioen 

Voor werknemers die op 31 december 2004 55 jaar en ouder zijn, blijft de prepensioenregeling van 

kracht.

1 Regeling 

het prepensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 63 jaar wordt; 

het ambitieniveau bedraagt 70% van het op dat moment geldende salaris. 

2 Premie

De werknemer die op 1 maart 2000 in dienst was en op 1 januari 2001 ouder was dan 40 jaar 

betaalt 1,5% over het pensioengevend maandsalaris. De overige werknemers betalen 1,6% over 

het pensioengevend maandsalaris. De werkgever betaalt respectievelijk 4,5% en 2,4% aan de 

premie. 

Artikel 32 Opgebouwde prepensioenrechten 

De opgebouwde prepensioenrechten tot en met 31 december 2005 zullen, als gevolg van de afschaffing 

van prepensioen, premievrij worden gemaakt door de pensioenverzekeraar Delta Lloyd.   

Na premievrijmaking kan met de opgebouwde prepensioenrechten van de volgende mogelijkheden 

gebruik gemaakt worden:  

premievrij laten staan tot prepensioendatum en vervolgens laten uitkeren; 

premievrij laten staan tot prepensioendatum en op prepensioendatum uitstellen en aanwenden voor 

een hoger ouderdomspensioen; 

storten in een collectieve levensloopregeling indien de verzekeraar hiermee akkoord gaat.  



7 Bijzondere regelingen 

Artikel 33 Fusie/Reorganisatie 

Ingeval van een op handen zijnde fusie, reorganisatie of inkrimping van activiteiten, welke 

consequenties heeft voor het bij Centraal Boekhuis werkzame personeel, is de werkgever gehouden in 

een zo vroeg mogelijk stadium, voordat de definitieve beslissingen zijn genomen, overleg te plegen met 

de werknemersorganisatie. De werkgever stelt zonodig een sociaal plan op ter bespreking.  

Bij de toepassing van dit artikel blijft het bepaalde in de fusiecode en de Wet op de Ondernemingsraden 

onverminderd van kracht. 

Artikel 34 Geschillenregeling 

1 Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen tussen werkgever en werknemersorganisatie 

zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden geregeld. 

2 Wanneer binnen twee maanden nadat de meest gerede partij haar zienswijze betreffende een 

dergelijk geschil aan de andere partij bij deze overeenkomst schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, de 

bij het geschil betrokken partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen, kan het geschil bij de 

rechter aanhangig worden gemaakt. 

3 Partijen behouden daarnaast steeds de bevoegdheid een voorziening in kort geding te vragen. 

Artikel 35 Duur, wijziging en opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst 

1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2007. 

2 Indien geen der partijen uiterlijk twee maanden voor het tijdstip waarop deze overeenkomst 

eindigt, schriftelijk aangetekend te kennen heeft gegeven, dat zij de overeenkomst wenst te 

beëindigen of te wijzigen, zal de overeenkomst telkens worden geacht voor één jaar stilzwijgend te 

zijn verlengd. 

Artikel 36 Kinderopvang 

Centraal Boekhuis hanteert de maximale belastingvrije vergoeding van 1/6 deel van de 

kinderopvangkosten. Indien beide partners bij Centraal Boekhuis werkzaam zijn, neemt Centraal 

Boekhuis de volledige maximale werkgeversbijdrage (1/3) voor haar rekening. 

Er wordt rekening gehouden met een wettelijk vastgesteld maximumuurtarief voor dag-, buiten- en 

naschoolse opvang.

Artikel 37 Seksuele intimidatie, agressie en geweld 

Partijen verklaren zich bereid tot het voeren van een beleid dat het voorkomen van seksuele intimidatie, 

agressie en geweld in de werkorganisatie nastreeft. De Arbodienst is aangewezen als meldpunt en als 

instantie, belast met de eerste opvang van de werknemer.  

Artikel 38 Werkgeversbijdrage 

De werkgever is verplicht voor iedere werknemer met een vast maandsalaris na ontvangst van de nota 

een tegemoetkoming  te betalen aan de werknemersorganisatie. Deze bijdrage zal worden vastgesteld 

op basis van de AWVN-norm. De bijdrage zal worden besteed aan vorming, scholing en begeleiding van 

kaderleden en leden van de bedrijfsledengroep van Centraal Boekhuis.



Artikel 41 Vakbondsfaciliteitenregeling 

I Betaald verlof

1 Kort verzuim met behoud van loon wordt toegestaan voor het in werktijd bijwonen van algemene 

vergaderingen van de werknemersorganisatie, indien de werknemer deel uitmaakt van één der 

besturende organen of afgevaardigde van een afdeling is, tot een maximum van drie dagen in een 

kalenderjaar en voor zover het bedrijfsbelang van de onderneming dit toelaat. 

2 Voor het bijwonen van vormings- en scholingscursussen van de werknemersorganisatie, wordt de 

werknemer op diens verzoek verzuim met behoud van loon toegestaan, indien de werkgever van 

oordeel is dat het verzuim in verband met de te verrichten werkzaamheden toelaatbaar is. Het 

verzoek van de werknemer dient ondersteund te worden door een schriftelijke verklaring van de 

werknemersorganisatie, dat deelname van de werknemer aan de cursus wenselijk moet worden 

geacht. 

 Onder vormings- en scholingscursussen worden activiteiten verstaan die ten doel hebben de kennis 

van de betrokken werknemer te vergroten inzake onderwerpen die in relatie staan tot de 

werkterreinen van de werknemersorganisatie. Desgewenst verstrekt de organiserende partij inzicht 

in aard en inhoud van de activiteit. 

3 Er geldt een maximum van vijf werkdagen per jaar; voor contactpersonen van zeven werkdagen 

per jaar. 

II Contactpersonen en andere vakbondskaderleden

1 De werknemersorganisatie heeft het recht om één of meerdere in de onderneming werkzame 

kaderleden aan te wijzen en te doen functioneren als contactpersoon in die onderneming. 

 Indien een werknemersorganisatie overgaat tot aanwijzing van één of meerdere 

contactperso(o)n(en) zal de leiding van de betrokken onderneming daarover onmiddellijk worden 

geïnformeerd. 

2 Contactpersonen onderhouden het dagelijks contact tussen de in de onderneming werkzame leden 

en de werknemersorganisatie. 

3 Na overleg met de leiding van de onderneming kunnen contactpersonen informatie van de bond 

betreffende de sector, de onderneming en/of de bond in de onderneming verspreiden. 

4 Contactpersonen en andere vakbondskaderleden zullen niet als gevolg van hun werkzaamheden 

voor de bond in hun persoonlijke belangen worden geschaad. Indien zakelijke en/of 

bedrijfseconomische redenen nopen tot maatregelen die ook contactpersonen treffen, zal de 

werkgever daarover in een vroegtijdig stadium overleg met de bezoldigd bestuurder(s) van de 

bond plegen. 

5 Beëindigen van de arbeidsovereenkomst met één of meerdere contactperso(o)n(en), c.q. 

kaderleden op initiatief van de leiding van de onderneming, kan slechts via en met toestemming 

van de kantonrechter, danwel na het verkrijgen van een ontslagvergunning van Centrum Werk en 

Inkomen. Een daartoe strekkende procedure zal slechts na het overleg als bedoeld in lid 4 van dit 

artikel kunnen worden gestart. In dit overleg zal, voorzover in beëindiging van het dienstverband 

door de werkgever wordt volhard, tevens worden bepaald welke van beide procedures zal worden 

gevolgd. 



III Faciliteiten

Ten behoeve van overleg en doelmatige communicatie met de werknemer zal de werkgever faciliteiten 

aan de werknemersorganisatie, partij bij de CAO, ter beschikking stellen. 

1 De werkgever zal op verzoek van de werknemersorganisatie, partij bij de CAO, publicatieborden op 

de daartoe bestemde plaatsen ter beschikking stellen voor: 

 - het doen van mededelingen van zakelijke aard ten aanzien van de eigen onderneming of de 

eigen bedrijfstak; 

 - het bekend maken van de namen van bestuurders van de werknemersorganisatie en de binnen 

de onderneming actieve contactpersonen; 

 - het aankondigen van vergadering voor de werknemersorganisatie; 

 - de kandidaatstelling van leden voor de ondernemingsraad; 

 - het publiceren van beknopte verslagen. 

2 Voorzover aanwezig zal in overleg met de werkgever vergaderruimte binnen de onderneming 

beschikbaar worden gesteld. 

3 Ten behoeve van schriftelijke communicatie met leden en niet-leden over zaken die de 

verantwoordelijkheden van de werkgever en/of de werknemersorganisatie betreffen, kan de 

werknemersorganisatie danwel de contactpersonen en/of kaderleden van die organisatie gebruik 

maken van de interne post en, voorzover in de onderneming aanwezig, van tekstverwerkings- en 

fotokopieerapparatuur. 

4 Bezoldigde bestuurders van de werknemersorganisatie hebben, binnen het kader van vooraf met 

de werkgever gemaakte afspraken, toegang tot de onderneming voor overleg met de leiding van de 

onderneming, met leden en niet-leden danwel met contactpersonen en/of overige kaderleden van 

de bond. 

IV Overleg met de ondernemingsleiding

1 Het contact tussen de leiding van de onderneming en de werknemersorganisatie vindt plaats via de 

bezoldigd bestuurder van de betrokken organisatie. 

 De bezoldigd bestuurder kan zich - voor zover gewenst of noodzakelijk - doen vergezellen door een 

in de onderneming werkzame contactpersoon en/of kaderlid. 

2 Indien verschil van inzicht rijst over de wijze van toekenning en gebruikmaking van faciliteiten in 

de onderneming en de daarbij gemaakte afspraken, zal nader overleg tussen partijen dienen te 

leiden tot een oplossing. 

3 In bijzondere omstandigheden, wanneer het bedrijfsbelang dit naar het oordeel van de 

ondernemingsleiding vordert, kan het verlenen van faciliteiten worden opgeschort. Dit zal niet 

geschieden dan na voorafgaand overleg tussen de ondernemingsleiding en de betrokken 

werknemersorganisatie. 



Bijlage 1 van de CAO

De Beloningsregeling 

1 De bepaling van het functieniveau 

 Het niveau van de functies wordt vastgesteld volgens het Hay-systeem van functiewaardering. 

2 De indeling van de werknemers in de functiegroepen 

1  De werknemer wordt ingedeeld in een van de tien functiegroepen, waarvan de tiende functiegroep 

alleen geldt voor chauffeurs.  

2  De functiegroep, waarin de werknemer wordt ingedeeld wordt bepaald door het niveau van zijn 

functie. Indeling van de werknemer in de bij de functie behorende functiegroep vindt plaats mits hij 

geschikt is voor het uitoefenen van de functie. 

3  Wanneer een werknemer niet over de noodzakelijke kennis en ervaring beschikt, kan hij gedurende 

ten hoogste een jaar in een lagere functiegroep worden ingedeeld.  

3 Het salarissysteem 

1  De werknemer t/m de leeftijd van 22 jaar wordt beloond op grond van zijn functieniveau en de 

leeftijd. 

2  Voor de werknemer boven de leeftijd van 22 jaar kent het salarissysteem de navolgende posities: 

 a Het aanvangssalaris. 

  Dit is het salaris dat de werknemer tenminste verdient; 

 b Het eindsalaris 1 

  Dit is het maximale salaris van de medewerker die niet volledig aan de functie-eisen voldoet;  

 c Het eindsalaris 2 

  Dit is het maximale salaris van de werknemer die voldoet aan de gestelde functie-eisen;  

 d Het eindsalaris 3 

  Dit is het maximale salaris van de werknemer wiens functioneren sterk boven de functie-eisen 

  uitstijgt.  

De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 1.1. van de CAO.

4 Het beoordelingssysteem

1 Tenminste eenmaal per jaar wordt de bijdrage van de werknemer beoordeeld aan de hand van een, 

inna overleg met de werknemersorganisatie, vastgesteld beoordelingssysteem.  

 Bepaald wordt dan de mate waarin aan de functie-eisen wordt voldaan. 

2 De salarisontwikkeling van de werknemer is afhankelijk van de mate waarin aan de functie-eisen 

wordt voldaan. 

3  Met betrekking tot de salarisontwikkeling bestaan de volgende mogelijkheden: 

 a Indien niet of in geringe mate aan de functie-eisen wordt voldaan, vindt geen salarisverhoging 

plaats;

 b Indien niet volledig aan de functie-eisen wordt voldaan bedraagt de salarisverhoging 2% van 

het aanvangssalaris; 

 c  Indien volledig aan de functie-eisen wordt voldaan, bedraagt de salarisverhoging 4% van het 

aanvangssalaris;

 d Indien het functioneren sterk boven de functie-eisen uitstijgt, bedraagt de salarisverhoging 6% 

van het aanvangssalaris. 



4  Salarisverhogingen kunnen worden toegekend, zolang er sprake is van verbetering van het 

functioneren en voorzover het eindsalaris behorend bij het functioneren niet wordt overschreden. 

De salarisverhoging gaat in op 1 januari, volgend op de beoordeling. 

5 Eénmalige uitkering 

 Voor medewerkers met uitstekende beoordeling (zie lid 3d) die eindsalaris 3 hebben bereikt, 

ontvangen een éénmalige uitkering van 4% over 12 x het aanvangssalaris. 

6 Vervanging 

 De werknemer die tijdelijk, doch tenminste gedurende drie weken aaneengesloten een functie 

waarneemt welke hoger is ingedeeld dan de eigen functie, blijft ingedeeld in de functiegroep en 

salarisschaal die met zijn eigen functie overeenkomt. Deze werknemer ontvangt een uitkering ter 

grootte van de helft van het verschil tussen het huidige salaris en het salaris van de functie die 

wordt vervangen.  

7 Garanties 

1  Functie-indeling 

 Wanneer een werknemer eenmaal in een functiegroep is ingedeeld zal hij daarna niet meer in een 

lagere functiegroep worden geplaatst. Dit geldt echter niet indien: 

 a de uitoefening van een lagere functie op eigen verzoek, dan wel door eigen toedoen van de 

werknemer plaats heeft; 

 b  de uitoefening van een lager ingedeelde functie op verzoek van de werkgever plaatsvindt en het 

gevolg is van technische of organisatorische maatregelen, dan wel op medisch advies. In dat 

geval bestaat ten aanzien van het salaris een garantie-regeling (zie 7.2). 

2  Salaris 

 a Als de situatie als onder 7.1.b zich voordoet, geldt ten aanzien van het salaris de navolgende 

garantie regeling: 

  De werknemer beneden de leeftijd van 50 jaar ontvangt een persoonlijke toeslag ter hoogte van 

het verschil tussen het oude en het nieuwe, bij de lagere groep behorende, salaris. Deze toeslag 

ontvangt hij nog gedurende een jaar volledig. Een toeslag van minder dan € 100,= per maand 

vervalt na dat jaar; toeslagen van meer dan € 100,= worden jaarlijks met € 100,= per maand 

afgebouwd. 

  De werknemer van 50 jaar en ouder ontvangt de in het vorige lid bedoelde toeslag. In dit geval 

wordt de toeslag nominaal gehandhaafd tijdens de rest van het dienstverband. 

 b In alle andere gevallen zal het nieuwe, bij de lagere groep behorende, salaris onmiddellijk na 

indeling in de nieuwe functiegroep worden betaald. 

7  Garantieregelingen bij gelegenheid van de invoering per 1 januari 1995 van de nieuwe 

beloningsstructuur

1 Voor de werknemer, die zich niet kan verenigen met de nieuwe indeling bestaat een 

‘bezwarenprocedure’.  

 Deze procedure is als bijlage 1.4 in deze cao opgenomen. 

2  Van de werknemer die op 1 januari 1995 in dienst was, zal het nominale salaris niet dalen.

 De werknemer die op 1 januari 1995 een hoger salaris had dan het nieuwe voor hem geldende 

salaris, ontvangt een persoonlijke toeslag ter hoogte van het salarisverschil. 

 Deze toeslag zal worden afgebouwd door middel van niet-toekenning van toekomstige collectieve 

salarisverhogingen. Tevens vindt afbouw plaats bij plaatsing in een hogere functiegroep. Deze 

afbouw vindt niet plaats bij de werknemer van 50 jaar en ouder (peildatum 1 januari 1995). 

 De werknemer waarvan het salaris minder bedraagt dan het aanvangssalaris van de nieuwe 

functiegroep ontvangt per 1 januari 1995 het aanvangssalaris van de nieuwe groep. 



Bijlage 1.1 van de CAO 

Salarisschalen ingaande 01-01-2006 (verhoging 1,25%) 

(x €) 

2% beoordeling voldoende / acceptabel 

4% beoordeling goed 

6% beoordeling uitstekend 

Leeftijdssalarissen (A t/m I + V)

bij 22 jaar 90% van aanvangssalaris 

bij 21 jaar 80% van aanvangssalaris 

bij 20 jaar 70% van aanvangssalaris 

bij 19 jaar 60% van aanvangssalaris 

bij 18 jaar 52,5% van aanvangssalaris 

bij 17 jaar 40% van aanvangssalaris 

V = schaal voor vervoer 

   schaal aan- eind- eind- eind-

vang- salaris salaris salaris verhoging

salaris

1 2 3 2% 4% 6%

A 1.338 1.519 1.614 1.647 27 54 80

B 1.364 1.588 1.711 1.752 27 55 82

C 1.392 1.661 1.802 1.845 28 56 84

D 1.419 1.754 1.900 1.951 28 57 85

E 1.449 1.861 2.019 2.073 29 58 87

F 1.488 1.940 2.127 2.190 30 60 89

G 1.558 2.091 2.292 2.362 31 62 93

H 1.622 2.194 2.456 2.558 32 65 97

I 1.754 2.407 2.693 2.801 35 70 105

V 1.411 1.832 1.991 2.050 28 56 85



Salarisschalen ingaande 01-01-2007 (verhoging 1,25%) 

(x €) 

2% beoordeling voldoende / acceptabel 

4% beoordeling goed 

6% beoordeling uitstekend 

Leeftijdssalarissen (A t/m I + V)

bij 22 jaar 90% van aanvangssalaris 

bij 21 jaar 80% van aanvangssalaris 

bij 20 jaar 70% van aanvangssalaris 

bij 19 jaar 60% van aanvangssalaris 

bij 18 jaar 52,5% van aanvangssalaris 

bij 17 jaar 40% van aanvangssalaris 

V = schaal voor vervoer 

   schaal aan- eind- eind- eind-

vang- salaris salaris salaris verhoging

salaris

1 2 3 2% 4% 6%

A 1.355 1.538 1.634 1.668 27 54 81

B 1.381 1.608 1.732 1.774 28 55 83

C 1.409 1.682 1.825 1.868 28 56 85

D 1.437 1.776 1.924 1.975 29 57 86

E 1.467 1.884 2.044 2.099 29 59 88

F 1.507 1.964 2.154 2.217 30 60 90

G 1.577 2.117 2.321 2.392 32 63 95

H 1.642 2.221 2.487 2.590 33 66 99

I 1.776 2.437 2.727 2.836 36 71 107

V 1.429 1.855 2.016 2.076 29 57 86



Bijlage 1.2 van de CAO 

Winstuitkeringsregeling 

1 De hoogte van de winstuitkering wordt bepaald door het rendement van het Centraal Boekhuis.

2 Bij een rendement van 0% - 2,5%  bedraagt de uitkering 0% 

 Bij een rendement van 2,5% - 5% bedraagt de uitkering 2% 

 Bij een rendement van 5% - 7,5% bedraagt de uitkering 2,5% 

 Bij een rendement van 7,5% - 10% bedraagt de uitkering 3% 

 Bij een rendement van 10% - 12,5% bedraagt de uitkering 3,5% 

 Bij een rendement van 12,5% - 15% bedraagt de uitkering 4% 

 Meer dan  15%  bedraagt de uitkering 4,5% 

3 De uitkering vindt plaats in april. 

4 De winstuitkering maakt geen deel uit van de pensioengrondslag.  

5 In het kader van het terugdringen van het frequent verzuim, wordt een koppeling gemaakt tussen 

winstuitkering en verzuimfrequentie. De afspraak is dat de winstuitkering met 0,5% wordt 

verminderd bij iedere ziekmelding boven de gemiddelde verzuimfrequentie van Centraal Boekhuis. 



Bijlage 1.3 van de CAO 

Functietabel per 01-07-2005 

Functie-Account Logistiek Automatisering Financiën & Personeel & Directie 

klasse Management   Controlling Organisatie 

 A   

 B   mag med 

     

 C   med bb ret    med postkamer 

    med lok+voorraad    

    adm med vc    

        

 D   schuifchauffeur   telefonist/rec 

       

           

 E med isbn  med bb    

    operator   med boekh 

    beh overflow    

     

       

 F acc med    med deb  techn med fd 

    med bb 

    

 G   ass planner   med boekh  

    filiaalhouder 

       

 H acc med  med bb   stafmed med pers adm  

  func appl beh inslagbeheerder   

    monteur 

     

 I proj med proj med support eng salarisadm  secretaresse 

    shiftleader  med boekh 

    systeembeh  stafmed deb 

    planner 

    hoofdmonteur 

     

 V   chauffeur     



Bijlage 1.4 van de CAO 

Bezwarenprocedure  

1 Onder verantwoordelijkheid van de leiding wordt de medewerker schriftelijk op de hoogte gebracht 

van de functie-indeling. Daarbij wordt aangegeven wat te doen staat indien men het niet met de 

indeling eens is.

 De afdeling P & O is systeemhouder van het systeem: als zodanig adviseert zij de leiding omtrent 

de indeling. In geval van geen eenstemmigheid tussen directe manager en P & O beslist het SMT. 

2 De werknemer die zich niet met zijn indeling/functiebeschrijving kan verenigen, wendt zich binnen 

twee weken, onder vermelding van de motieven, tot zijn directe leidinggevende. 

 Deze leidinggevende doet binnen vier weken uitspraak (schriftelijk en gemotiveerd).  

 Hij is gehouden om deze uitspraak af te stemmen met de systeemhouder (P & O). 

3 Voor het behandelen van individuele indelingskwesties is verder de begeleidingscommissie (P & O 

en OR, waar nodig met inschakeling van Hay) beschikbaar. In die commissie kunnen door de 

vakbonden en Centraal Boekhuis indelingskwesties aan de orde worden gesteld. 

 Omtrent indelingszaken die in deze commissie worden behandeld doet de manager pas uitspraak na 

de behandeling in de commissie. De bevindingen van de commissie hebben voor de leiding een 

adviserend karakter. 





Bijlage 2 van de CAO 

Protocol Flexibele Werktijden 

1 Algemene roosters 

Om bij de organisatie van de werkzaamheden rekening te kunnen houden met seizoensinvloeden, 

bestaat bij Centraal Boekhuis een systeem van flexibele werkroosters. De roosters gelden voor het 

drukkere seizoen (seizoen A) en voor het minder drukke seizoen (seizoen B). 

Een seizoen bedraagt zes maanden; zo veel mogelijk aaneengesloten. 

Binnen de afdelingen waar deze roosters van toepassing zijn, wordt dit met vermelding van de seizoenen 

en van het per seizoen geldende werkrooster bekend gemaakt. 

In seizoen A wordt 39 uur per week en gemiddeld 7,8 uur per dag gewerkt.  

In seizoen B bedraagt de gemiddelde werkweek 35 uur, per dag gemiddeld 7 uur.  

Vaststelling van de roosters vindt plaats met de instemming van de Ondernemingsraad en met 

inachtneming van de relevante bepalingen uit de CAO van Centraal Boekhuis. 

2  Bijzondere roosters 

2.1 Algemene overwegingen 

Op grond van onderstaande overwegingen is in het kader van de CAO-onderhandelingen - en in het 

bijzonder in het kader van de invoering van de 35-urige werkweek - afgesproken te zullen komen tot 

roosters die nog beter aansluiting vinden bij de variëteit in het werkaanbod. 

Deze overwegingen zijn: 

a Het is een kwaliteitseis van uitzonderlijk belang voor een positieve ontwikkeling van Centraal 

Boekhuis dat bestellingen binnen 24 uur op de plaats van bestemming komen. 

b De gemaakte afspraken omtrent de gemiddelde arbeidsduur maken het noodzakelijk dat de 

beschikbare werktijd zo efficiënt mogelijk wordt benut. 

Voorkomen dient te worden, dat onvermijdbare variaties in het orderpakket er toe leiden dat op het ene 

moment langer moet worden gewerkt dan de gebruikelijke roosters, terwijl op het andere moment de 

werknemers gedurende de roostertijd wel aanwezig zijn, echter niets om handen hebben.

2.2 Roosterperiodes 

De roosterperiodes vallen samen met de periode A en B als vermeld bij het algemene rooster. 

Binnen elke roosterperiode kan, afhankelijk van de schommelingen in het werkaanbod, langer of korter 

worden gewerkt dan het rooster aangeeft.

Langer werken op het ene moment betekent in principe korter werken op het andere moment.  

De leiding zal de werknemer er zo snel als mogelijk is van op de hoogte stellen dat langer of korter 

wordt gewerkt. Een en ander geschiedt in overleg met de betrokken werknemer(s). 

De werkzaamheden zullen indien mogelijk zo worden georganiseerd, dat de voor die periode voorziene 

werktijd wordt gerealiseerd. Deze totale werktijd bedraagt voor de periode A 1.104 uur (bij een periode 

van 26 weken à 39 uur). Voor periode B bedraagt de totale werktijd 910 uur (eveneens uitgaande van 

een duur van deze periode van 26 weken à 35 uur). 

Het langer werken is aan grenzen gebonden (zie onder 4). 

3 Betaling 

Bij de salarisbetaling van de werknemer wordt er van uitgegaan dat per week de normale werktijd in 

acht wordt genomen. Het salaris varieert derhalve niet met de seizoenen A en B. 

Wanneer in een periode langer is gewerkt dan de voor die periode voorziene uren worden aan het eind 

van die periode de meerdere uren betaald. Wanneer korter is gewerkt dan vindt geen korting op het 



salaris plaats. Met andere woorden: er wordt dan gehandeld alsof men wel de voorziene uren heeft 

gewerkt. 

Wanneer men bij ‘langer werken’ voldoet aan de overwerkbepalingen, dan wordt aan het eind van de 

betreffende maand wel de overwerktoeslag betaald; de uren worden aan het eind van de periode als 

bovenomschreven afgerekend. 

4 Begrenzing langer werken 

Voor de bepaling van werk- en rusttijden geldt volgens de standaardregeling van de Arbeidstijdenwet het 

navolgende:

- per dag mag structureel niet langer worden gewerkt dan 9,5 uur: per 4 weken niet langer dan 180 

uur en per kwartaal niet langer dan 585 uur (exclusief pauzes); 

- de pauze tussen de diensten bedraagt tenminste 11 uur. 



Bijlage 3 van de CAO 

Personeelsontwikkeling1

Doelstelling 

Personeelsontwikkeling gaat uit van de huidige en toekomstige behoeften van de onderneming en is 

erop gericht de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt (binnen of buiten de onderneming) te 

behouden en zonodig te versterken. 

Organisatieverandering dient bij dit beleid te worden betrokken. 

De ontwikkeling dient derhalve gericht te worden op: 

a de huidige functie van de werknemer (opleiding voor het op peil houden en verbeteren van de 

kennis en bekwaamheden van de werknemer nodig voor de vervulling van zijn functie en zo nodig 

voor de verbetering daarvan); 

b een mogelijke andere functie in het kader van het loopbaanbeleid (gericht op de ontwikkeling van 

de werknemer waardoor deze door kan groeien naar een andere functie en/of breder inzetbaar 

wordt); 

c het breed inzetbaar ‘maken’ van de werknemers, zodat zij zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan 

en inspelen op veranderingen in de organisatie en de markt; 

d die werknemers waarvan, rekening houdend met de ontwikkelingen bij Centraal Boekhuis zoals 

voorzien in meerjarenondernemingsplan, te verwachten is dat de werkzaamheden in de komende 

jaren zullen vervallen of drastisch zullen wijzigen. Aan hen zal reeds in een vroeg stadium de 

mogelijkheid geboden worden om zich door functiegerichte scholing op deze veranderingen voor te 

bereiden. 

Mede gezien het belang dat aan ontwikkeling wordt gehecht en de brede doelstelling, staat ontwikkeling 

open voor alle werknemers. 

Uitwerking 

In het kader van personeelsontwikkeling 

- komt de ontwikkelbehoefte, zowel van de kant van de werkgever als van de werknemer, ter sprake 

in het personeelsontwikkelingsgesprek. 

- wordt het belang van training, begeleiding en advisering op de werkplek erkend. 

- zullen opleidingen/trainingen zoveel mogelijk kwalificerend zijn. 

- bestaat een vorm van belangstellingsinventarisatie, waarbij de werknemer de mogelijkheid heeft 

om eigen wensen en ambities kenbaar te maken. 

Op basis van deze gegevens stelt de werkgever een ontwikkelplan voor de organisatie op, waarbij 

training en opleiding planmatig wordt aangepakt. In dit plan wordt tevens aangegeven voor welke 

categorieën werknemers of voor welke afdelingen een extra inspanning moet worden gedaan. 

Op basis van dit ontwikkelplan wordt gestreefd naar individuele ontwikkelplannen. Het 

ontwikkelingsbeleid en het ontwikkelplan worden aan de OR ter instemming voorgelegd. Bij verschil van 

mening kan de werknemer gebruik maken van de bestaande beroepsprocedure. 

                                           

1 Personeelsontwikkeling sluit aan bij wat de vakorganisatie verstaat onder bedrijfsopleidingsplan. 



Opleidingsfaciliteiten 

- De werkgever betaalt de kosten van de opleiding en het  

- examen, vergoedt de benodigde leermiddelen en de eventuele reiskosten. 

- De werknemer wordt in staat gesteld aan de opleiding, zoals vermeld onder a, c en d, deel te 

nemen in werktijd. Voor b zal dit geschieden in nader overleg. 

- De opleidingsfaciliteiten zijn ook van toepassing op parttimers. 

- Van de werknemer wordt verwacht dat hij optimaal gebruik maakt van de beschikbare 

voorzieningen. 

- Op de opleidingsfaciliteiten is de bestaande studiekostenregeling van toepassing. 

Scholing van uitzend- en tijdelijke krachten

De werkgever zal uitzend- en tijdelijke krachten waar nodig in de gelegenheid stellen deel te nemen aan 

opleidingen en trainingen die noodzakelijk zijn voor het op peil houden en verbeteren van de kennis en 

bekwaamheden welke nodig zijn voor een goede vervulling van de werkzaamheden. Deze opleidingen 

kunnen voor zover mogelijk worden gevolgd in werktijd; de daaraan verbonden kosten worden door de 

werkgever gedragen. 



Bijlage 4 van de CAO

Afspraken in de looptijd van de CAO 

Arbeidsparticipatie ouderen 

In samenspraak met vakbond, ondernemingsraad, management en medewerkers zal beleid worden 

ontwikkeld en maatregelen worden getroffen om de arbeidsdeelname van ouderen te verruimen. 

Onderdeel van dit beleid zijn regelingen met betrekking tot pensioen en levensloop. Op basis van 

kostenneutraliteit voor de werkgever worden voorstellen ontwikkeld die passen bij fiscale wetgeving en 

zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande CB-regelingen, zoals CBkeuze. De ingangsdatum hiervoor is 

1 januari 2006. 


