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De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen: 
 
De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, gevestigd te Rijswijk (ZH) 
 
ter ene zijde en  
 
FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, en 
CNV BedrijvenBond, gevestigd te Utrecht  
 
ter andere zijde 
 
te samen vormend het Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf, gevestigd te Rijswijk (ZH) 
 
verklaren de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) voor de periode van  
1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 te zijn overeengekomen. 
 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Waar in deze Cao de mannelijke vorm van voornaamwoorden of zelfstandige 
naamwoorden wordt gebruikt, gebeurt dat in neutrale zin, steeds eveneens omvattend 
de vrouwelijke vorm. 
 

Artikel 1 
 
Definities 
 
In deze overeenkomst worden de volgende definities gehanteerd:   
 
Algemeen erkende feestdagen: 
A. Christelijke feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede 
Pinksterdag en beide Kerstdagen. 

B. Koninginnedag en andere door de overheid aangewezen nationale feestdagen. 
C. Eén keer per vijf jaar zal vijf mei gelden als een algemeen erkende feestdag. Voor de 
eerste keer zal vijf mei 2000 als zo’n erkende feestdag gelden. 

 
Ambulante werknemer: de werknemer, wiens functie met zich brengt dat hij 
regelmatig in verschillende vestigingen van de onderneming werkzaam is en als zodanig 
is aangesteld. 
 
Centrale slagerij: een centrale vleesafdeling binnen een bedrijf waarin bedrijfsmatig 
voor menselijke consumptie vlees wordt be- en/of verwerkt tot (toebereide) waren, al 
dan niet in samenhang met de bereiding van vleeswaren.  
 
Certificeringinstelling: het bedrijf of de instelling dat controles uitvoert bij  
opdrachtnemers die gecertificeerd zijn, om de naleving en juiste uitvoering van de 
verplichtingen, zoals beschreven in de NEN norm 4400-1 en de sectorale regelingen 
(NEN+), vast te stellen.  
 
Contractanten: de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties die deze 
overeenkomst hebben aangegaan. 
 
Commissie Arbeidsvoorwaarden: de commissie, waarin een gelijk aantal leden van 
werkgevers- en werknemersorganisaties zitting heeft en die een aantal in deze Cao 
vermelde taken heeft. 
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Dienstrooster: een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemers 
hun werkzaamheden aanvangen, deze beëindigen en onderbreken. 
Dienstroosters worden opgesteld per periode van 4 weken. 
 
EVC: EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure  geeft 
een beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand. Deze 
kan hij verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van 
hobby’s.  
 
Georganiseerd Overleg: het geformaliseerd overlegorgaan in de sector  
Slagersbedrijven, waarin de sociale partners deelnemen en dat eindverantwoordelijk is 
voor de wijze waarop de stichting VOS artikel 4 van deze cao uitvoert.  
 
IVA: Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten 
 
Medewerker: een natuurlijk persoon die in opdracht van een opdrachtnemer, zoals 
omschreven in lid 15 van dit artikel, onder leiding en toezicht van een opdrachtgever 
zoals omschreven in lid 14 van dit artikel, inleenwerk ten behoeve van de opdrachtgever 
verricht.   
 
Noodhulp: de werknemer, die door de werkgever ter vervanging in dienst wordt 
genomen in geval van ziekte, ongeval, vakantie, buitengewoon verlof of 
calamiteitenverlof zoals bedoeld in artikel 29 van deze Cao. De noodhulp wordt door de 
werkgever voor bepaalde tijd, namelijk voor de tijd van de vervanging, aangesteld. 
 
Onderneming: een onderneming of een deel daarvan waarin bedrijfsmatig voor 
menselijke consumptie vlees wordt bewerkt tot (toebereide) waren, al dan niet in 
samenhang met de bereiding van vleeswaren, en de verkoop daarvan aan particulieren, 
horeca of instellingen, alsmede voorverpakkingsbedrijven en centrale slagerijen.  
 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft zoals 
omschreven in lid 13 van dit artikel.  
 
Opdrachtnemer: een inleenbedrijf dan wel uitzendbedrijf, dan wel zzp-er.  
 
Overuren: uren, waarin door de werknemer in opdracht van de werkgever arbeid is 
verricht en die uitgaan boven 9 uur per dag, gemiddeld 38 uur respectievelijk 43 uur per 
week voor alle managers vleesdetailhandel  dus ook voor hen die hebben gekozen voor 
een arbeidsduur van 40 uur  over de periode van het dienstrooster (= 4 weken). 
Voor werknemers die een 38-urige werkweek hebben en 4 dagen per week werken geldt 
dat uren waarin door de werknemer in opdracht van de werkgever werkzaamheden zijn 
verricht en die uitgaan boven de 9,5 uur per dag, over de periode van het dienstrooster, 
als overuren worden beschouwd. 
 
Partieel leerplichtige: de jeugdige werknemer die op grond van de wet partieel 
leerplichtig is. 
 
Parttimer: de werknemer, die een gedeelte van de normale wekelijkse arbeidsduur in 
loondienst werkzaam is. De beloning en de overige rechten uit deze Cao voortvloeiend 
worden voor de parttimer berekend naar evenredigheid. 
 
Stichting VOS: de stichting VOS is het door het Georganiseerd Overleg aangewezen 
beheersorgaan van de NEN-regeling zoals opgenomen in artikel 4 van deze cao.  
 
SVO: SVO Opleiding voor de vleessector. 
 



 3 

Uurloon: het weekloon, gedeeld door het aantal uren van de normale wekelijkse 
arbeidsduur. 
 
Vast dienstverband: een dienstverband tussen werkgever en werknemer waarbij 
sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  
 
Vervolguitkering: vervolguitkering krachtens de WGA, zoals bedoeld in de WIA. 
 
Vlees: delen van slachtdieren, te weten runderen, schapen, varkens, geiten en 
éénhoevige dieren die, al dan niet na toebereiding, tot menselijk voedsel kunnen dienen. 
 
Voorverpakkingsbedrijf: een bedrijf waarin bedrijfsmatig vlees wordt be- en/of 
verwerkt en wordt voorverpakt in consumentenverpakking. 
 
VOS: stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf  
 
Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die de onderneming drijft. 
 
Werknemer: iedere vrouw of man die in dienst van de werkgever werkzaamheden 
verricht. Dit met uitzondering van de bestuurders van de onderneming en hoger 
leidinggevend personeel. 
 
WGA: Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
 
WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

 
Artikel 2 

 
Werkingssfeer 
 
Deze overeenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers zoals omschreven 
in artikel 1 van deze overeenkomst. 
 

Artikel 3 
 
Verplichtingen van de werkgever 
 
1. De werkgever is verplicht zich te gedragen zoals een goed werkgever betaamt. 
 
2. De werkgever is verplicht de aanschaf en het onderhoud van de voorgeschreven 
werkkleding voor zijn rekening te nemen. 

 
3. Indien bij de inwerkingtreding van deze Cao voor één of meer werknemers (rechtens 
geldende) gunstiger arbeidsvoorwaarden bestaan dan in deze Cao overeengekomen, 
blijven deze voor de betrokken werknemer gehandhaafd. 

 
4. Werkgevers zullen een actief beleid voeren met betrekking tot de positie van vrouwen 
in de bedrijven. Vrouwen zullen extra gestimuleerd worden om deel te nemen aan de 
vakopleiding.  
Werkgevers zullen bevorderen dat vrouwen ook deelnemen aan de voortgezette 
opleiding en de ondernemersopleiding. 

 
5. De werkgever zal het gebruik van uitbeenbedrijven beperken tot maximaal 25 
procent van het totaal aantal werkzame personen per vestiging van de onderneming. 
Door de Commissie Arbeidsvoorwaarden kan, indien de omstandigheden hiertoe 
aanleiding geven, hiervan dispensatie worden gegeven. 
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6. Indien een uitzendkracht zes maanden of langer werkzaam is bij één en dezelfde 
werkgever, dan is deze werkgever verplicht er zorg voor te dragen dat de werknemer 
een uurloon verdient dat minimaal gelijk is aan het salaris dat hij conform deze Cao 
zou verdienen indien hij in dienst zou zijn van de werkgever. Tevens heeft de 
uitzendkracht in dat geval aanspraak op de in artikel 13 genoemde koudetoeslag en 
avond-/nachttoeslag. De inlenende werkgever moet zich ervan verzekeren dat de 
betreffende uitzendkracht dit salaris en eventuele vergoedingen ontvangt. 

 
Artikel 4 

 
NEN-regeling 
 
1. De opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 1 van deze cao, is verplicht zich er van 
te verzekeren dat, ten aanzien van medewerkers die aan zijn onderneming ter 
beschikking zijn gesteld gedurende de periode van ter beschikking stelling, de 
relevante bepalingen van de toepasselijke Cao worden nageleefd. 

 
2. De opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 1 van deze cao, met tenminste 15 
werknemers in vast dienstverband is verplicht zich er van te verzekeren dat ten 
aanzien van medewerkers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld 
gedurende de periode van ter beschikking stelling de relevante wettelijke 
verplichtingen worden nageleefd. 

 
3. De opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 1 van deze cao, met tenminste 15 
werknemers in vast dienstverband is verplicht zich er van te verzekeren dat ten 
aanzien van medewerkers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld 
gedurende deze periode de afdracht van premies aan de van toepassing zijnde 
bedrijfstakfondsen plaatsvindt. 

 
4. De opdrachtgever wordt geacht het bepaalde in het eerste tot en met derde lid van 
dit artikel te hebben nagekomen, indien hij gebruik maakt van opdrachtnemers die 
gedurende de periode van ter beschikking stelling staan ingeschreven in het Register 
Normering Arbeid. Dit register is te vinden op www.normeringsarbeid.nl 

 
5. De opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 1 van deze cao, met tenminste 15 
werknemers in vast dienstverband stelt de stichting VOS op schriftelijk verzoek in 
kennis van het aantal medewerkers, de periodes waarover zij zijn ingeleend en de 
opdrachtnemers bij wie zij in dienst zijn.  

 
6. De stichting VOS is bevoegd namens de sociale partners in de sector 
Slagersbedrijven, verenigd in het Georganiseerd Overleg te fungeren als 
beheersorgaan van de uitvoering van de NEN-regeling en sluit daartoe een 
overeenkomst met een of meerdere certificeringinstellingen. De stichting VOS is 
gemachtigd al datgene te verrichten dat daartoe nuttig en noodzakelijk kan zijn. 

 
7. De stichting VOS legt periodiek verantwoording af aan het Georganiseerd Overleg 
over de voortgang en resultaten. 

 

http://www.normeringsarbeid.nl
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Artikel 5 
 
Verplichtingen van de werknemer 
 
1. De werknemers zijn verplicht de hun opgedragen werkzaamheden, voortvloeiende uit 
hun functie, naar hun beste vermogen en op ordelijke wijze te verrichten. 
Bijvoorbeeld door: 
a. zuinig gebruik van materiaal; 
b. goede verzorging van machines en gereedschappen; 
c. het bewaren van bedrijfsgeheimen; 
d. het in acht nemen van de voorschriften omtrent veiligheid en hygiëne. 

 
2. De werknemer die een volledige dienstbetrekking verricht mag zonder voorafgaande 
toestemming van de werkgever geen arbeid verrichten voor andere werkgevers, 
indien het gaat om arbeid bij een concurrent van de werkgever. 

 
3. Nevenfuncties behoeven de goedkeuring van de werkgever. De goedkeuring van de 
werkgever kan slechts worden geweigerd als er sprake is van: 
a. strijdigheid met de wettelijke voorschriften op het gebied van rust- en 
arbeidstijden; 

b. aantoonbare strijdigheid met de belangen van de werkgever. 
Bestaande nevenfuncties dienen door de werknemer schriftelijk aan de werkgever 
gemeld te worden. De werkgever dient schriftelijk te antwoorden of hij wel of niet 
akkoord gaat met de nevenfunctie van de werknemer. 

 
4. Het is de werknemer niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te 
vervullen of al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten welke 
redelijkerwijs geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met zijn functie dan wel 
met de belangen of het aanzien van het bedrijf. 

 
5. De werknemer met een dienstverband is gehouden de werkgever schriftelijk in kennis 
te stellen van het voornemen in loondienst van een andere werkgever nevenarbeid te 
gaan verrichten dan wel uit te breiden. Indien deze werkzaamheden of de uitbreiding 
daarvan naar oordeel van de werkgever het verrichten van goede arbeidsprestaties 
belemmeren, heeft de werkgever het recht het verrichten van deze nevenarbeid te 
verbieden. 

 
6. De werknemer zal geen werkzaamheden verrichten die het vervullen van zijn functie 
of het belang van de werkgever aantoonbaar schaden of een vermenging van 
belangen betekenen die voorzienbaar schade voor de werkgever tot gevolg kan 
hebben. De werknemer is verplicht de werkgever desgevraagd te informeren over de 
omvang en inhoud van de werkzaamheden ter uitoefening van beroep of bedrijf die 
hij al dan niet in dienst van anderen verricht. 

 
 

AANVANG DIENSTBETREKKING 
 

Artikel 6 
 
Proeftijd 
 
1. De proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen. 
 
2. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd 
worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden. 
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3. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd 
worden overeengekomen van ten hoogste: 
 een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren; 
 twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer. 

 
4. Indien het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum 
is gesteld, kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand. 

 
Artikel 7 

 
Dienstbetrekking voor (on)bepaalde tijd 
 
1. De dienstbetrekking wordt schriftelijk vastgelegd en wordt voor onbepaalde tijd 
aangegaan, tenzij anders is overeengekomen. 

 
2. Voor parttimers moet de overeengekomen arbeidstijd worden vastgelegd in een 
individuele schriftelijke arbeidsovereenkomst. 

 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN EN SALARISSCHALEN 
 

Artikel 8 
 
Schriftelijke mededeling functieomschrijving 
 
1. De werkgever is verplicht aan de werknemer schriftelijk mede te delen welke functie 
hij heeft en in welke loongroep hij is ingedeeld. Deze verplichting geldt bij 
indiensttreding en bij wijziging van de indeling. 

 
2. Indien een werknemer geregeld meer dan één functie verricht, is zijn beloning 
overeenkomstig de functie die het hoogst is geclassificeerd. 

 
Artikel 9 

 
Personeel werkzaam in de slagerij en in de voorverpakkingsinrichting 
 
Manager vleesdetailhandel (bedrijfsbeheerder of filiaalhouder): 
De werknemer aan wie de volledige leiding van een zelfstandige slagerij dan wel van een 
filiaal is opgedragen of die de leiding heeft van een versafdeling in een supermarkt, 
waarvoor hij volledig verantwoordelijk is. Hij is opgeleid op het gebied genoemd onder 
‘chef productie'. Daarenboven is hij geschoold op het gebied van productmanagement, 
total quality management, bedrijfsvoering en communicatie. 
 
Leerling: 
De werknemer die een opleiding volgt voor één van de hierna genoemde functies. 
 
Chef: 
De werknemer die onder verantwoordelijkheid van de ondernemer of manager 
vleesdetailhandel leiding geeft aan een of meerdere werknemers en in voorkomende 
gevallen de ondernemer of manager vleesdetailhandel vervangt. 
 
Verkoper vlees: 
De werknemer, die werkzaam is in de vleesverkoop en opgeleid is op het gebied van 
verkooptechniek, kennis heeft van vlees en vleesbereiding, van bedrijfshygiëne en 
vleesopslag, van presenteren en verpakken van vlees. 
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Verkoper vleeswaren: 
De werknemer, die werkzaam is in de vleeswarenverkoop en opgeleid is op het gebied 
van verkooptechniek, kennis heeft van vleeswaren en de advisering hierover, van 
bedrijfshygiëne en vleeswarenopslag, van snijden en portioneren, van presenteren en 
verpakken van vleeswaren. 
 
Verkoper vlees- en vleeswaren: 
De werknemer, die werkzaam is in zowel de vlees- als vleeswarenverkoop en opgeleid is 
op de gebieden genoemd onder ‘verkoper vlees’ en ‘verkoper vleeswaren'.  
Daarenboven is hij geschoold in de verkoop van vleeswaarspecialiteiten, luxe veka's, 
salades en sauzen, maaltijden en maaltijdcomponenten. 
 
Eerste verkoper vlees: 
De werknemer, die werkzaam is in de vleesverkoop en opgeleid is op het gebied 
genoemd onder ‘verkoper vlees'.  
Daarboven is hij geschoold op het gebied van marketing en verkopen, 
goederenverwerking, inkoop en voorraadbeheer, promotie en verkoopbevordering; 
voorts beheerst hij minimaal twee vaktechnische elementen uit assortimentsverdieping. 
 
Eerste verkoper vleeswaren: 
De werknemer, die werkzaam is in de vleeswarenverkoop en opgeleid is op het gebied 
genoemd onder ‘verkoper vleeswaren'.  
Daarboven is hij geschoold op het gebied van marketing en verkopen, 
goederenverwerking, inkoop en voorraadbeheer, promotie en verkoopbevordering. 
Voorts is hij geschoold in minimaal twee vaktechnische elementen uit 
assortimentsverdieping. 
 
Eerste verkoper vlees en vleeswaren: 
De werknemer, die werkzaam is in zowel de vlees- als de vleeswarenverkoop en opgeleid 
is op de gebieden genoemd onder ‘verkoper vlees’ en ‘verkoper vleeswaren'. 
Daarboven is hij geschoold op het gebied van marketing en verkopen, 
goederenverwerking, inkoop en voorraadbeheer, promotie en verkoopbevordering. 
Voorts is hij geschoold in minimaal vier vaktechnische elementen uit 
assortimentsverdieping. 
 
Chef verkoper: 
De werknemer die werkzaam is in de vlees- en of vleeswarenverkoop, daar de dagelijkse 
leiding heeft en opgeleid is op de gebieden genoemd onder één van de eerste 
verkoopfuncties. 
Daarenboven is hij geschoold op het gebied van verkoopstrategie, winkelinrichting en 
winkelverzorging, leiding geven, begeleiden en opleiden en op het gebied van algemeen 
beheer. 
 
Winkelslager: 
De werknemer, die werkzaam is in de verkoop en opgeleid is op het gebied onder 
‘productiemedewerker’ en ‘eerste verkoper vlees- en vleeswaren'. Hij bezit kennis en 
vaardigheden op het gebied van bewerken en portioneren van slachtdieren, presenteren 
en vleesbereiden. Hij is geschoold op het gebied van marketing, economie, recht en 
voedingsleer. 
 
Productiemedewerker: 
De werknemer, die werkzaam is in de productie en kennis en vaardigheden bezit op het 
gebied van het bewerken van rund- en varkensvlees tot en met het verdelen. Hij is 
geschoold op het gebied van productkennis, hygiëne, machineleer, arbo en elementaire 
EHBO. 
Facultatief voor de productiemedewerker zijn de aandachtsgebieden culinaire technieken 
en uitbenen. 
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Vleesbewerker: 
De werknemer, die werkzaam is in de productie en opgeleid is op het gebied onder 
‘productiemedewerker'. Hij bezit kennis en vaardigheden op het gebied van het bewerken 
en portioneren van slachtdieren, het opleggen en het voorverpakken. Hij is geschoold op 
het gebied van marketing, economie, recht, voedingsleer, machines en gereedschappen. 
 
Beginnend productiemedewerker: 
De werknemer, die werkzaam is in de produktie in het eerste jaar van zijn praktijk in het 
slagersbedrijf en geen opleiding volgt. 
 
Aankomend productiemedewerker: 
De werknemer, die werkzaam is in de produktie in het tweede jaar en derde jaar van zijn 
praktijk in het slagersbedrijf en geen opleiding volgt. 
 
Vleeswarenbereider: 
De werknemer, die werkzaam is in de productie en opgeleid is op het gebied onder 
‘productiemedewerker'. Hij bezit kennis en vaardigheden op het gebied van worstmaken 
en vleeswarenbereiden. Hij is geschoold op het gebied van marketing, economie, recht, 
voedingsleer, grond- en hulpstoffen, machines en gereedschappen. 
 
Traiteur: 
De werknemer, die werkzaam is in de productie en opgeleid is op het gebied onder 
‘productiemedewerker' inclusief het onderdeel ‘culinaire technieken'. Hij bezit kennis en 
vaardigheden op het gebied van het bereiden en samenstellen van soepen en sauzen, 
ragoutachtige producten, maaltijden c.q. maaltijdcomponenten, vers vlees specialiteiten 
en salades. Hij is geschoold op het gebied van marketing, economie, recht en 
voedingsleer. 
 
Chef vleesbewerker: 
De werknemer, die werkzaam is in de productie, daar de dagelijkse leiding heeft en 
opgeleid is op een van de volgende gebieden: winkelslager, vleesbewerken, 
vleeswarenbereider of traiteur. 
Daarenboven is hij geschoold op het gebied van algemeen beheer, leidinggeven, 
bedrijfsinrichting, productiebeheersing, economie en recht. 
 
Ambulante werknemer: 
De werknemer wiens functie meebrengt dat hij regelmatig in verschillende vestigingen 
van de onderneming werkzaam is en als zodanig is aangesteld. 
 
Inpakker/oplegger: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift vlees inpakt volgens de juiste snit 
en normering. 
 
Medewerker krattenwasserij: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift machinaal kratten reinigt. 
 
Schoonmaker: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift schoonmaakwerkzaamheden 
verricht. 
 
Expeditiemedewerker: 
De werknemer die zelfstandig, volgens voorschrift en in de juiste laadvolgorde 
vrachtwagens inlaadt en de routeplanning maakt. 
 



 9 

Orderpicker: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift partijen gereed maakt voor 
uitprijzen en deze vervoert naar de uitprijsruimte. 
 
Machinebediende: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift de uitprijsmachine en de daarbij 
behorende randapparatuur bedient. 
 
Uitbener: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift conform de gegeven snitopdracht 
delen van een karkas uitbeent. 
 
Deegbereider: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift vlees machinaal verwerkt tot deeg. 
 
Voorbereider: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift vlees bewerkt en/of 
verwerkingsklaar maakt t.b.v. de bereiding van het vlees tot deeg. 
 
Verdeler/vliezer: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift vlees bewerkt en verdeelt onder 
verwijdering van onzuiverheden en van overbodige delen, met name van de vliezen. 
 
Portioneerder: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift vlees bewerkt, verdeelt en 
portioneert conform de gegeven snitopdracht. 
 
Hoofd Uitprijs: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift leiding geeft aan de uitprijsafdeling. 
 
Hoofd Inpak: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift leiding geeft aan de inpakafdeling. 
 
Hoofd Slagerij van een voorverpakkingsinrichting: 
De werknemer die zelfstandig en volgens voorschrift leiding geeft aan de afdeling slagerij 
van een voorverpakkingsinrichting. 
 

Artikel 10 
 
Overig personeel 
 
Hiertoe behoren administratief personeel en chauffeurs. De werknemers worden naar de 
aard van de in hoofdzaak verrichte arbeid door de werkgever in één der volgende 
(loon)groepen ingedeeld. 
 
(Loon)groep 0 
Het gedurende het eerste jaar verrichten van werkzaamheden waarvoor géén opleiding 
noodzakelijk is, alsmede van zeer eenvoudige, steeds wederkerende werkzaamheden van 
hetzelfde karakter, waarvoor geen of geringe praktijkervaring noodzakelijk is. Het werk 
wordt onder directe leiding uitgevoerd, zoals: loopwerk, telwerk, archief- en 
adresseerwerkzaamheden en zeer eenvoudig registreerwerk. Voorbeeldfuncties: 
 medewerker tekstverwerking Nederlands 
 aankomend administratief assistent 
 transportmedewerker. 
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(Loon)groep 1 
Het gedurende het tweede jaar verrichten van de hiervoor bij (loon)groep 0 aangeduide 
werkzaamheden. 
 
(Loon)groep 2 
Het verrichten van werkzaamheden waarvoor enige theoretische kennis en 
praktijkervaring nodig is. 
De werkzaamheden worden soms met een zekere mate van zelfstandigheid uitgevoerd. 
 Voorbeeldfuncties: 
 medewerker tekstverwerking (Nederlands) 
 chauffeur-bezorger. 
 
(Loon)groep 3 
Het verrichten van werkzaamheden waarvoor enige algemene ontwikkeling en 
theoretische kennis alsmede praktijkervaring noodzakelijk is.  
Een redelijke mate van zelfstandigheid bij de uitvoering wordt verlangd. 
 Voorbeeldfuncties: 
 medewerker tekstverwerking (vreemde talen) 
 administratief assistent 
 telefonist/receptionist 
 telefonische verkoper 
 all-round chauffeur 
 vrachtwagenchauffeur. 
 
(Loon)groep 4 
Het verrichten van werkzaamheden waarvoor naast een redelijke algemene ontwikkeling 
theoretische kennis en enige jaren praktijkervaring gewenst zijn. De werkzaamheden 
worden met een ruime mate van zelfstandigheid uitgevoerd. 
Voorbeeldfuncties: 
 assistent bedrijfsadministratie/boekhouding 
 assistent inkoop 
 assistent loon- en salarisadministratie/personeelszaken 
 magazijnmeester. 
 
(Loon)groep 5 
Het verrichten van werkzaamheden welke ruime theoretische kennis, algemene 
ontwikkeling en praktijkervaring vragen. Het werk vraagt een grote mate van 
zelfstandigheid benevens het tonen van initiatief op het eigen werkterrein. Soms wordt 
leiding gegeven aan één of meer ondergeschikten. 
Voorbeeldfuncties: 
 steno-typist moderne talen 
 boekhouder 
 bedrijfsadministrateur. 
 

Artikel 11 
 
1. Indeling in loongroepen 
 
Loongroep A0: 
 Werknemers zonder opleiding eerste jaar. 
 Beginnend productiemedewerker. 
 
Loongroep A1: 
 Verkoper vlees 
 Verkoper vleeswaren 
 Leerling deegbereider tweede jaar 
 Leerling voorbereider tweede jaar 



 11 

 Leerling portioneerder/orderpicker tweede jaar 
 Leerling uitbener tweede jaar 
 Leerling vliezer/verdeler tweede jaar 
 Leerling machine-bediende tweede jaar 
 Aankomend productiemedewerker zonder opleiding tweede jaar 
 Schoonmaker/medewerker krattenwasserij tweede jaar 
 Werknemers zonder opleiding tweede jaar 
 
Loongroep A2: 
 Verkoper vlees en vleeswaren 
 Eerste verkoper vlees 
 Eerste verkoper vleeswaren 
 Inpakker/oplegger 
 Schoonmaker/medewerker krattenwasserij 
 Werknemers zonder opleiding derde jaar 
 Aankomend productiemedewerker zonder opleiding derde jaar 
 Expeditie medewerker 
 
Loongroep B: 
 Eerste verkoper vlees en vleeswaren 
 Gediplomeerd machine-bediende 
 Gediplomeerd orderpicker 
 Productiemedewerker 
 
Loongroep B1: 
 Chef-verkoper 
 
Loongroep C: 
 Gediplomeerd uitbener 
 
Loongroep D: 
 Gediplomeerd deegbereider 
 Gediplomeerd voorbereider 
 Gediplomeerd vleesbereider 
 Gediplomeerd verdeler/vliezer 
 
Loongroep E: 
 Winkelslager 
 Gediplomeerd portioneerder 
 Vleesbewerker 
 Vleeswarenbereider 
 Traiteur 
 
Loongroep G: 
 Chef-winkelslager 
 Hoofd Uitprijs 
 Hoofd Inpak 
 Chef-vleesbewerker 
 Chef-vleeswarenbereider 
 Chef-traiteur 
 
Loongroep H: 
Manager vleesdetailhandel die dagelijks leiding geeft aan minder dan 3 werknemers 
over tenminste 3 dagen van een vijfdaagse arbeidsweek of over tenminste 4 dagen 
van een zesdaagse arbeidsweek. 
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Loongroep I: 
Manager vleesdetailhandel die dagelijks leiding geeft aan 3 t/m 6 werknemers over 
tenminste 3 dagen van een vijfdaagse arbeidsweek of over tenminste 4 dagen van 
een zesdaagse arbeidsweek. 
 
Loongroep J: 
 Hoofd slagerij van een voorverpakkingsinrichting 
 Manager vleesdetailhandel die dagelijks leiding geeft aan meer dan 6 werknemers 
over tenminste 3 dagen van een vijfdaagse arbeidsweek of over tenminste 4 
dagen van een zesdaagse arbeidsweek. 

 
2. a. Het loon van de werknemer, ingedeeld in één van de loongroepen zoals genoemd  

in het eerste lid en in artikel 10, is tenminste gelijk aan het voor zijn leeftijd, dan  
wel voor zijn functiejaren vastgestelde bedrag zoals vermeld in de loontabellen in 
bijlage 2, welke geacht worden een geïntegreerd onderdeel uit te maken van deze 
Cao. 
 

b.  Op de loongroepen A0 tot en met J Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
zijn van toepassing de brutolonen zoals opgenomen in de loontabellen 1 t/m 48 
voor de daarvoor betreffende periode (bijlage 2). 

 
c.  Op de loongroepen 0 tot en met 5 Overig personeel zijn van toepassing de 
brutolonen zoals opgenomen in de loontabellen 49 t/m 66 voor de daarvoor 
betreffende periode (bijlage 2). 

 
d. De in deze Cao genoemde functielonen zijn minimumregelingen, waarvan naar 
boven kan worden afgeweken. 

 
e. Waar het loon lager is dan het wettelijke minimum(jeugd)loon, is dit 
minimum(jeugd)loon van toepassing. 

 
3. Voor managers vleesdetailhandel kan boven het functieloon een provisieregeling 
uitsluitend schriftelijk, op straffe van nietigheid, worden overeengekomen. 

 
Artikel 12 

 
Inschaling en persoonlijke toeslag 
 
1. Inschaling geschiedt aan de hand van de uit te oefenen dan wel de uitgeoefende 

functie en het aantal in de functie werkzaam geweest zijnde jaren. 
 
2. Bij functieverhoging wordt men ingeschaald op het dichtstbijzijnde hogere bedrag 

van de dan geldende loongroep. 
 
3. Ambulante werknemers worden ingedeeld in de naast gelegen hogere loongroep dan 
      de functie waarin zij werkzaam zijn. 
 
4a. Indien bij indiensttreding of functiewijziging het feitelijke loon hoger is dan het 

maximum van de betreffende loongroep, wordt ingeschaald op het hoogste bedrag 
van de voor betrokkene geldende loongroep. Het verschil tussen het feitelijke loon en 
het maximum van de loongroep wordt omgezet in een persoonlijke toeslag. 

 
4b. Van een persoonlijke toeslag is alleen dan sprake als deze toeslag schriftelijk door de 

werkgever en de werknemer is vastgelegd. 
 
4c. De in lid 4a bedoelde persoonlijke toeslag wordt bij gelegenheid van algemene 

loonsverhoging afgebouwd met jaarlijks 1% van het schaalloon bij 0 functiejaren. 
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4d. Bij herindeling in een hogere loongroep wordt de persoonlijke toeslag verminderd 

met maximaal de helft van het bedrag, waarmee het schaalloon stijgt. 
 
4e. Bij herindeling in een lagere loongroep wordt de persoonlijke toeslag verminderd met 

maximaal de helft van het bedrag, waarmee het schaalloon daalt. 
 

Artikel 13 
 
Toeslagen 
 
1. Koudetoeslag 
De werknemer die, in verband met de voorbewerking en verpakking van vlees, in 
hoofdzaak werkzaam is in ruimten die gekoeld worden tot een temperatuur beneden 
12 graden Celsius, heeft recht op een koudetoeslag van € 7,- per week. 

 
2. Overwerktoeslag in afwijking van het dienstrooster 
De overwerktoeslag voor de eerste 2 overuren per week bedraagt 25% van het 
uurloon, voor de daarop volgende uren 50%. 
De overwerktoeslag voor overuren op een vrije dag bedraagt 50% van het uurloon 
voor de eerste twee uur en 100% voor de daarop volgende uren (zie voor 
compensatie in vrije tijd: artikel 24, lid 6). 
Eén en ander conform de systematiek van de definitie van overuren ex artikel 1. 

 
3. Avond-/nachttoeslag 
Indien de werknemer werkzaamheden verricht in de periode die ligt tussen 20.00 uur 
's avonds en 06.00 uur 's ochtends heeft hij recht op een toeslag die 30% van het 
uurloon bedraagt indien arbeid wordt verricht tussen 20.00 uur en 22.00 uur, en die 
50% van het uurloon bedraagt indien de werkzaamheden worden verricht tussen 
22.00 uur en 06.00 uur. 

 
4. Samenloop van toeslagen 
Een werknemer die recht heeft op de in lid 3 genoemde toeslag kan daarnaast voor 
de uren waarop deze toeslag betrekking heeft, geen aanspraak maken op 
overwerktoeslag. 

 
Artikel 14 

 
Loon, niet in de vorm van geld 
 
1. Kost en inwoning 
Loon in de vorm van kost en/of inwoning zal in geld worden omgerekend volgens de 
voorschriften, zoals deze zijn vastgelegd in de handleiding voor werkgevers op de 
loonbelasting, met dien verstande, dat het loon in geld niet mag dalen beneden 50% 
van de in artikel 11 genoemde lonen. 

 
2. Verstrekkingen in natura 
Aan werknemers mag als verstrekking in natura een onbelaste korting op een product 
uit het eigen bedrijf worden gegeven van maximaal 20% van de waarde in het 
economische verkeer. De onbelaste korting mag per kalenderjaar maximaal € 475,- 
bedragen. 
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Artikel 15 
 
Reiskostenregeling 
 
De werknemer heeft recht op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer volgens 
onderstaande regeling: 
1. De reiskostenregeling geldt voor alle werknemers die voor hun woon-werkverkeer 
geen gebruik maken van een auto van de werkgever. 

2. Als regel worden de reiskosten berekend op basis van het ter beschikking staand 
openbaar vervoer via de kortst mogelijke route en tegen de laagst mogelijke kosten. 

3. Er is een eigen bijdrage in de reiskosten. De eigen bijdrage is gelijk aan de kosten 
voor het reizen op basis van een 2-sterrenabonnementstarief (weekabonnement 2 
sterren in 2009 € 20,10 en in 2010 € 21,20). 

4. De reiskostenvergoeding wordt berekend op basis van de weekkaarttarieven voor het 
ter beschikking staande openbaar vervoer. 

5. Indien een werknemer voor zijn woon-werkverkeer gebruik moet maken van de trein, 
waarvoor het stertarief niet geldt, wordt de reiskostenvergoeding bepaald op grond 
van het 5-retourkaarttarief van de spoorwegen van plaats naar plaats onder aftrek 
van de in lid 3 bedoelde eigen bijdrage. De maximale vergoeding voor treinkosten 
woon-werk is afgeleid van de jaartrajectkaart van de spoorwegen op basis van de 
tweede klasse, herleid naar een weekbedrag minus de in lid 3 bedoelde eigen 
bijdrage. 

6. De reiskostenvergoeding geldt alleen voor gewerkte dagen, dus niet tijdens vakantie 
en/of ziektedagen en/of buitengewoon verlofdagen. 

7. Bij overplaatsing van een werknemer wordt de reiskostenvergoeding herzien op basis 
van de nieuwe woon-werkafstand. 

8. Een werknemer die op eigen initiatief verder weg gaat wonen van zijn werkplaats 
ontvangt geen hogere reiskostenvergoeding dan is vastgesteld op grond van zijn 
oorspronkelijke woonplaats. Van deze regel kan worden afgeweken na 
overeenstemming met de werkgever. 

9. Bij overplaatsing op verzoek van werkgever naar een werkplek, waarbij wegens 
reistijd redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat werknemer gebruik maakt van het 
openbaar vervoer en werknemer dientengevolge aangewezen is op individueel 
vervoer, krijgt werknemer een toeslag van 50% op zijn reiskostenvergoeding conform 
onderhavige regeling. 
De maximale vergoeding bedraagt nimmer meer dan het door de fiscus gehanteerde 
forfait voor toegestane reiskosten. Bij incidentele overplaatsingen is van toepassing 
de regeling incidentele overplaatsing. 

10. Incidentele overplaatsing. 
Indien een werknemer, in opdracht van de werkgever, incidenteel werkzaamheden 
verricht in een filiaal dat gelegen is op een afstand van tenminste 5 kilometer van het 
filiaal waar hij normaal zijn werkzaamheden verricht en sprake is van hogere 
reiskosten, zal een reiskostenvergoeding worden verstrekt. 
De vergoeding bedraagt: 
 bij gebruik van het openbaar vervoer: de kosten van de laagste tarieven openbaar 
vervoer; 

 bij gebruik van eigen auto in opdracht van de werkgever de maximale 
belastingvrije vergoeding per kilometer. 

Indien er geen opdracht door de werkgever is verstrekt, kiest de werknemer de aard 
van het vervoer. 

11. Reiskostenregeling ambulante werknemers. 
Aan de werknemer, die in opdracht van de werkgever regelmatig in verschillende 
filialen werkzaamheden verricht en in opdracht van de werkgever voor vervoer 
gebruik maakt van een eigen auto, wordt de maximale belastingvrije vergoeding per 
kilometer verstrekt. 
Indien voor vervoer gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer geldt een 
vergoeding van de kosten tegen de laagste tarieven. 
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Indien er geen opdracht door de werkgever is verstrekt, kiest de werknemer de aard 
van het vervoer. 

 
Artikel 16 

 
Uitbetaling van loon 
 
1. Uitbetaling per 4 weken of per maand gebeurt zodanig dat de werknemer op de 
voorlaatste dag van de betalingsperiode over het loon kan beschikken. 

 
2. Wijziging van betalingsperiode gebeurt slechts na overleg tussen werkgever en 
werknemer. 

 
3. Er dient een schriftelijke specificatie van de berekening van het brutoloon, het 
nettoloon en de toeslagen aan de werknemer te worden verstrekt zowel bij 
indiensttreding als bij wijziging van het loon. 
Wordt boven het op deze wijze berekende loon het hierdoor ontstane loonbedrag 
vermeerderd met vergoedingen waarop geen belastingen of premie-inhoudingen van 
toepassing zijn, dan dient deze vergoeding in de schriftelijke specificatie apart 
vermeld te worden. 

 
4. In afwijking van het eerste lid vindt bij beëindiging van het dienstverband de 
uitbetaling van het loon plaats zo spoedig mogelijk na beëindiging van het 
dienstverband. 

 
5. De werkgever is verplicht het loon over de aaneengesloten vakantie en de 
vakantiebijslag op een zodanig tijdstip te betalen aan de werknemer dat deze bij 
aanvang van de aaneengesloten vakantie na 1 mei het totale bedrag in zijn bezit 
heeft. 

 
Artikel 17 

 
Initiële loonsverhogingen 
 
1. Met ingang van 1 oktober 2009 worden de feitelijke lonen behorend bij de 
loongroepen A0 tot en met J Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting en de 
lonen behorend bij de loongroepen 0 tot en met 5 Overig personeel verhoogd met 
1%. 

 
2. Als na toepassing van het gestelde onder het eerste lid het feitelijk uurloon voor 
medewerkers van 23 jaar en ouder, die op 1 oktober 2009 werkzaam zijn in 
loongroep A0 Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting en groep 0 Overig 
personeel, lager is dan € 10,- wordt het bruto uurloon voor deze medewerkers op  
1 oktober 2009 vastgesteld op € 10,- per uur. 

 
3. Met ingang van 1 oktober 2010 worden de feitelijke lonen behorend bij de 
loongroepen A0 tot en met J Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting en de 
lonen behorend bij de loongroepen 0 tot en met 5 Overig personeel verhoogd met 
1,5%. 

 
4. Bij de berekening van de uurlonen in deze cao wordt uitgegaan van de uurlonen, 
zoals die golden op 31 maart 2009. Deze uurlonen worden verhoogd met de 
percentages zoals vermeld in het eerste en het derde lid, waarbij rekening wordt 
gehouden met het gestelde in het tweede lid. De aldus berekende uurlonen worden 
afgerond op hele eurocenten. Uit deze uurlonen worden de weeklonen, de 4-
wekenlonen en de maandlonen berekend. 
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Artikel 18 
 
Eenmalige uitkering 
 
De werknemer die op 1 december 2009 fulltime in dienst is, ontvangt een eenmalige 
bruto uitkering van € 100. De werknemer die op 1 december 2009 parttime in dienst is, 
ontvangt deze uitkering naar rato van het aantal reguliere arbeidsuren per week. De 
uitkering wordt betaald in de maand december 2009 doch uiterlijk 1 april 2010. 
 

 
ARBEIDSDUUR 

 
Artikel 19 

 
Arbeidsweek 
 
1. De arbeidsweek loopt van maandag tot en met zaterdag. 
 
2. Geen arbeid wordt verricht op zondag en algemeen erkende feestdagen. 
 
3. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts met instemming van de werknemer 
worden afgeweken. In dat geval heeft hij recht op een toeslag van 100% van het 
uurloon. 

 
Artikel 20 

 
Arbeidsduur personeel van 16 jaar en ouder 
 
1. a.  De normale arbeidsduur, berekend volgens het dienstrooster (= 4 weken) 

bedraagt gemiddeld 38 uur verdeeld over maximaal 5 dagen. Voor de arbeidsduur 
van een manager vleesdetailhandel wordt verwezen naar artikel 21. 

 
b. De normale arbeidsduur ligt volgens dienstrooster tussen 06.00 uur en 22.00 uur.  

 
c. De arbeidstijd inclusief overwerk bedraagt voor een werknemer van 18 jaar en 
ouder: 
I. maximaal 12 uur per dienst; 
II. maximaal 60 uur per week; 
III. gemiddeld 55 uur per week per 4 weken; 
IV. gemiddeld 48 uur per week per 16 weken.  

 
d. De arbeidstijd exclusief overwerk bedraagt voor een werknemer van 18 jaar en 
ouder per dienst maximaal 9 uur, tenzij de werknemer een 38-urige werkweek 
heeft en vier dagen per week werkt, in welke geval de arbeidstijd exclusief 
overwerk per dienst maximaal 9,5 uur bedraagt. 

 
e. De arbeidstijd inclusief overwerk bedraagt voor een jeugdige werknemer (16- en 
17 jaar): 
I. maximaal 9 uur per dienst; 
II. maximaal 45 uur per week; 
III. gemiddeld 40 uur per week per 4 weken. 

 
2. Een werknemer kan maximaal 2 avonden per week verplicht worden te werken, tenzij 
de openingstijden dusdanig verlegd zijn dat de avond een onderdeel is van de 
werkweek. 
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3. De werknemer verricht de normale arbeidsduur volgens het dan geldende 
dienstrooster (= 4 weken). Dienstroosters worden steeds 2 weken voor de 
ingangsdatum door de werkgever vastgesteld en dienen vervolgens ter kennis van de 
werknemer gebracht te worden. 

 
4. De werkgever is verplicht de werknemer ononderbroken zijn werkzaamheden te laten 
verrichten. Werkgever en werknemer kunnen op verzoek van de werknemer beslissen 
dat van deze verplichting wordt afgeweken. Een koffie- of theepauze (15 minuten) of 
lunchpauze geldt niet als onderbreking en evenmin als arbeidstijd. 

 
Artikel 21 

 
Arbeidsduur voor managers vleesdetailhandel 
 
1. De normale wekelijkse arbeidsduur voor managers vleesdetailhandel bedraagt 
volgens dienstrooster gemiddeld 43 uur verdeeld over 5 of 6 dagen per week. De 
maximale arbeidstijd (exclusief overwerk) bedraagt 9 uur per dienst. Voor managers 
vleesdetailhandel van 50 jaar en ouder geldt dat de normale wekelijkse arbeidsduur 
wordt verdeeld over 5 dagen per week. 

 
2. De arbeidstijd inclusief overwerk bedraagt voor managers vleesdetailhandel van 18 
jaar en ouder: 
I. maximaal 12 uur per dienst; 
II. maximaal 60 uur per week; 
III. gemiddeld 55 uur per week per 4 weken; 
IV. gemiddeld 48 uur per week per 16 weken.  

 
3.  Het vroegste tijdstip van aanvang van de werkzaamheden voor deze werknemers is 
06.00 uur, het laatste van beëindiging is 22.00 uur. 

 
Artikel 22 

 
Ambulante werknemers 
 
1. Voor ambulante werknemers zal het gedeelte van de reistijd boven de 60 minuten per 
dag worden beschouwd als werktijd. 

 
2. Voor werknemers die incidenteel ambulant zijn, zal de reistijd die meer bedraagt dan 
de normale reistijd worden beschouwd als werktijd. 

 
Artikel 23 

 
Loondoorbetaling en vakantieopbouw in een week waarin één of meer 
algemeen erkende feestdag(en) vallen 
 
1. De werknemer met een fulltime of parttime arbeidsovereenkomst die op vaste dagen 
per week werkzaam is, waarbij deze vaste werkdagen contractueel zijn 
overeengekomen, heeft voor elke algemeen erkende feestdag, als bedoeld in artikel 
1, recht op een vrije dag met behoud van het feitelijk loon en opbouw van vakantie-
uren, indien deze feestdag op zijn vaste werkdag valt. 

 
2. Indien de vaste werkdagen niet contractueel zijn vastgelegd, is er recht op een vrije 
dag met behoud van loon en opbouw van vakantie-uren, indien de betreffende 
werknemer, zijn reguliere arbeidspatroon beschouwend, op de dag waarop de 
feestdag valt, normaliter wel had moeten werken. 
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3. Indien de vaste werkdagen niet contractueel zijn vastgelegd, is er geen recht op een 
vrije dag met behoud van loon en opbouw van vakantie-uren, indien de betreffende 
werknemer, zijn reguliere arbeidspatroon beschouwend, op de dag waarop de 
feestdag valt, normaliter niet had moeten werken. 

 
4. De werkgever is verplicht bij het beoordelen van het reguliere arbeidspatroon van de 
werknemer zoals genoemd in het derde lid van dit artikel, zich te gedragen zoals een 
goed werkgever betaamt. 

 
Artikel 24 

 
Overwerk 
 
1. Overuren: uren waarin door de werknemer in opdracht van de werkgever arbeid is 
verricht en die uitgaan boven 9 uur per dag, gemiddeld 38 uur respectievelijk 43 uur 
per week voor alle managers vleesdetailhandel  dus ook voor hen die hebben 
gekozen voor een arbeidsduur van 40 uur  over de periode van het dienstrooster. 

 
Voor werknemers die een 38-urige werkweek hebben en 4 dagen per week werken 
geldt dat uren waarin door de werknemer in opdracht van de werkgever 
werkzaamheden zijn verricht en die uitgaan boven de 9,5 uur per dag, over de 
periode van het dienstrooster, als overuren worden beschouwd. 

 
2. Overwerk wordt door of namens de werkgever opgedragen, indien het bedrijfsbelang 
dit vereist. 

 
3. Overwerk dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. 
 
4. Aan werknemers van 55 jaar en ouder kan de verplichting tot het verrichten van 
overwerk niet worden opgelegd. 

 
5. Overwerk wordt, nadat het is verricht, in de eerstvolgende loonbetalingsperiode 
afgerekend. 

 
6. In overleg tussen werkgever en werknemer kunnen de overgewerkte uren en de 
daarbij behorende toeslag geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd in vrije tijd. 
Deze vrije tijd moet binnen dertig dagen na het verrichten van het overwerk worden 
opgenomen (Zie voor overuren en overwerktoeslag: artikel 13, lid 2.). 

 
7. Voor parttimers is er sprake van overwerk, indien wordt afgeweken van de 
arbeidsduur, als bedoeld in de artikelen 20 en 21 en van de voor de onderneming 
geldende normale arbeidsduur. 

 
Artikel 25 

 
Gebruik van maaltijd 
 
Werknemers die 7,6 uur of meer per dag werken en die werkzaamheden verrichten voor 
17.00 uur en na 19.00 uur en niet in de gelegenheid zijn thuis een maaltijd te gebruiken 
hebben recht op een maaltijdvergoeding op basis van een menu, tenzij door de 
werkgever een gelijkwaardige maaltijd wordt verstrekt. De prijs van dit menu is 
vastgesteld op € 11,90. 
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Artikel 26 
 
Seniorenregeling en vrijwillig vervroegd uittreden 
 
1. Op basis van wederzijdse vrijwilligheid zullen de 62-jarigen 3 uur, de 63-jarigen 4 uur 
en de 64-jarigen 5 uur per week korter mogen werken tegen doorbetaling van 80% 
over de niet gewerkte tijd. 
De overuren voor deze werknemers gaan pas gelden na de in artikel 20 en volgende 
vermelde werktijd per week. 
De pensioenpremie voor deze werknemers dient te worden berekend alsof de niet 
gewerkte uren voor 100% worden betaald. 

 
2. Voor oudere werknemers is er een regeling voor vrijwillig vervroegd uittreden, welke 
is opgenomen in de Cao Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf. 

 
 

VAKANTIE EN BUITENGEWOON VERLOF 
 

Artikel 27 
 
Vakantie-uren 
 
1. Iedere werknemer die op 1 mei gedurende 1 jaar onafgebroken bij dezelfde 
werkgever in dienst is geweest, heeft recht op 190 uren (25 x 7,6 uur) vakantie met 
behoud van loon. Voor managers vleesdetailhandel bedraagt dit aantal uren 215  
(25 x 8,6 uren). 
Bij de tweede ziekmelding van de werknemer in één vakantiejaar worden de 
aantallen van 190 en 215 uren verminderd met 7,6 resp. 8,6. 

 
2. Aan werknemers die op 1 mei in enig jaar 55 jaar of ouder zijn, op dit tijdstip 
tenminste gedurende 1 jaar onafgebroken bij dezelfde werkgever in dienst zijn 
geweest en een fulltime dienstverband hebben, zal jaarlijks een extra vakantie van 
22,8 uur (3 x 7,6 uur) worden toegekend. Voor managers vleesdetailhandel bedragen 
deze uren 25,8 (3 x 8,6 uur). 
Indien de werknemer parttime in dienst is, zal deze toekenning naar evenredigheid 
plaatsvinden. 

 
3. Aan werknemers die op 1 mei in enig jaar 58 jaar of ouder zijn, op dit tijdstip 
tenminste gedurende 1 jaar onafgebroken bij dezelfde werkgever in dienst zijn 
geweest en een fulltime dienstverband hebben, zal jaarlijks een extra vakantie van 
7,6 uur worden toegekend. Voor managers vleesdetailhandel bedragen deze uren 8,6 
bij een 43-urige arbeidsduur en 8 bij een 40-urige arbeidsduur. 

 
4. Indien met een werknemer van 55 jaar of ouder individueel andere afspraken zijn 
gemaakt over toekenning van extra vakantiedagen i.v.m zijn leeftijd, dan blijven deze 
afspraken gelden maar heeft de werknemer geen recht op de in het vorige lid 
toegekende extra vakantie-uren. Dit is slechts anders indien de werknemer kenbaar 
maakt dat hij van mening is dat de in het vorige lid toegekende extra vakantie-uren 
voor hem gunstiger is; in dat geval vervallen de eerder gemaakte individuele 
afspraken en heeft de werknemer recht op de in het vorige lid toegekende extra 
vakantie-uren. 

 
5. Van de 190 vakantie-uren heeft de werknemer recht op 114 aaneengesloten uren 
vakantie. Voor managers vleesdetailhandel bedraagt dit aantal uren 129 van het 
totaal aantal uren van 215. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de 
aaneengesloten vakantie zal worden gegeven in 76 uren aaneengesloten en 38 uren 
aaneengesloten. Voor managers vleesdetailhandel bedragen deze uren 86 
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respectievelijk 43. De aaneengesloten vakantie zal worden gegeven tussen 1 mei en 
1 november. In overleg tussen werkgever en werknemer kan de aaneengesloten 
vakantie op een ander tijdstip worden genoten. Over het opnemen van de 
aaneengesloten vakantie dient tussen de werkgever en de werknemer voor 1 februari 
voorafgaande aan de aaneengesloten vakantie overleg te worden gepleegd. 

 
Bij sluiting van het bedrijf wegens vakantie is de werknemer gehouden zijn 
aaneengesloten vakantie daarmede te doen samenvallen indien de sluitingsperiode 
hem uiterlijk 1 december voorafgaande aan de aaneengesloten vakantie of bij 
indiensttreding van de werknemer door de werkgever is meegedeeld. 

 
6. De andere vakantie-uren. 
a. 7,6 uren kunnen door de werkgever aangewezen worden als verplichte 
snipperuren, mits deze twee maanden van tevoren door de werkgever aan de 
werknemer worden bekend gemaakt. Voor managers vleesdetailhandel is dit 
aantal uren 8,6. 

b. Wat de overige vakantie-uren betreft dient tussen werkgever en werknemer over 
het opnemen daarvan tenminste een week van tevoren overleg te worden 
gepleegd. 

c. Een werknemer die op grond van erkende Christelijke, Islamitische en andere 
religieuze feestdagen vakantie-uren wenst op te nemen heeft daartoe het recht 
met inachtneming van het onder b. gestelde. 

 
7. De werknemer, die op 1 mei van enig jaar nog niet gedurende een vol jaar bij 
dezelfde werkgever in dienst is geweest, heeft per maand dienstverband recht op 
190/12 uren vakantie met behoud van loon. Voor managers vleesdetailhandel 
bedraagt dit aantal uren 215/12. Indien de werknemer recht kan doen gelden op 
minder dan 76 uren vakantie, moeten de vakantie-uren, waarop hij recht heeft, 
aaneengesloten worden gegeven tussen 1 mei en 1 november. 

 
8. Bij tussentijdse beëindiging zal, gerekend van 1 mei van het vorige kalenderjaar over 
de periode tot aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, per maand 
dienstverband 190/12 uren vakantie in geld worden uitbetaald voorzover de over 
deze periode opgebouwde vakantie-uren nog niet zijn opgenomen. Voor managers 
vleesdetailhandel bedraagt de norm 215/12. 

 
9. De werkgever is verplicht aantekening te houden van de door de werknemers 
opgenomen vakantie-uren, op een vakantiekaart. 

 
10. Behoudens bij beëindiging van de arbeidsverhouding kan het recht op vakantie nooit 
vervangen worden door een uitkering in de vorm van loon. 

 
11. Indien de manager vleesdetailhandel niet 43 uur doch minder werkt, dan worden de 
in dit artikel op hem betrekking hebbende uren naar evenredigheid verminderd. 

 
Artikel 28 

 
Vakantiebijslag 
 
1. Iedere werknemer heeft recht op een vakantiebijslag van 8% van het loon, uiterlijk te 
betalen in de maand mei. 

 
2. De werknemer, die op 1 mei van enig jaar nog niet gedurende een vol jaar bij 
dezelfde werkgever in dienst is, of voor wie het dienstverband tussentijds is 
beëindigd, heeft recht op een tijdsevenredig deel van de vakantiebijslag als bedoeld 
in dit artikel. 
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3. De vakantiebijslag wordt berekend over het door de werknemer in de periode van  
1 mei tot en met 30 april gemiddeld verdiende loon. 

 
Artikel 29 

 
Buitengewoon verlof 
 
1. De werknemer heeft recht op buitengewoon verlof met behoud van loon in de 
volgende gevallen: 
a. bij eigen huwelijk gedurende twee dagen; 
b. bij ondertrouw gedurende één dag, mits men één jaar in dienst is geweest; 
c. voor het bijwonen van het huwelijk van één der ouders, eigen kinderen, broers, 
zusters, zwagers en schoonzusters, gedurende één dag; 

d. bij bevallen van de echtgenote, gedurende twee dagen; 
e. bij 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van de werknemer, de ouders en 
schoonouders, gedurende één dag; 

f. bij overlijden van de echtgenote of echtgenoot en eigen inwonende kinderen, van 
de sterfdag tot één dag na de teraardebestelling of de crematie, met een 
maximum van 5 dagen; 

g. bij overlijden van ouders, schoon- en grootouders en van eigen en aangehuwde 
kinderen, van broers en zusters gedurende één dag alsmede voor het bijwonen 
van de teraardebestelling of de crematie, gedurende één dag; 

h. voor het bijwonen van de teraardebestelling of crematie van zwagers, 
schoonzusters, en al dan niet inwonende grootouders van de echtgenote of 
echtgenoot gedurende één dag; 

i. indien vooraf gevraagd, voor persoonlijk geneeskundig onderzoek, gedurende de 
daarvoor nodige tijd; 

j. voor het afleggen van vakexamens of vaktesten uitsluitend en rechtstreeks op het 
slagersbedrijf betrekking hebbend, gedurende de daarvoor benodigde tijd; 

k. bij verhuizing van de werknemer, éénmaal per vier jaar maximaal twee dagen; 
l. bij verhuizing van de werknemer op verzoek van de werkgever, maximaal twee 
dagen. 

 
2. Het gestelde in het eerste lid is niet alleen van toepassing op gehuwden, maar tevens 
op werknemers die, blijkens de aanwezigheid van een notariële overeenkomst, 
anders dan in gehuwde staat samenleven en op geregistreerde partners. 

 
Calamiteitenverlof 
 
3. In geval van een calamiteit, waaronder acuut levensgevaar of plotseling optredende 
ernstige ziekte van de echtgeno(o)t(e), ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen, heeft de werknemer recht op doorbetaling van 
het loon. 
Bij langdurige problemen in de privé-sfeer van het personeelslid kan, wanneer door 
het personeelslid zelf te zoeken oplossingen niet het gewenste resultaat blijken te 
hebben en ook door de ondernemer op advies van de bedrijfsarts genomen 
maatregelen geen oplossing bieden, onbetaald verlof worden verleend. 

 
Kortdurend zorgverlof 
 
4. a. De werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof, tenzij de werkgever aan de 

werknemer kenbaar maakt dat hij tegen het opnemen van het verlof of de  
voortzetting daarvan een zodanig zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, dat het  
belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en  
billijkheid moet wijken. 
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b. Onder kortdurend zorgverlof wordt verstaan het verlof vanwege de noodzakelijke  
verzorging in verband met ziekte van: 
 De ouder(s) van de werknemer; 
 De echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de 
werknemer ongehuwd samenwoont; 

 Een inwonend kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke 
betrekking staat; 

 Een inwonend kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de 
persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont; 

 Een pleegkind dat blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie 
op hetzelfde adres woont als de werknemer en door hem in diens gezin 
duurzaam wordt verzorgd en opgevoed op basis van een pleegcontract als 
bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg. 

c. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten  
hoogste twee maal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in  
op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. 

d. Bij kortdurend zorgverlof wordt het salaris voor 70% doch tenminste het voor de  
werknemer geldende wettelijke minimumloon doorbetaald. 

e. De werknemer dient tijdig voorafgaande aan het zorgverlof het desbetreffende  
verzoek onder opgave van de reden bij de werkgever in te dienen. 

 
Vakbondsverlof 
 
5. a. De werkgever zal op verzoek van de vakbond, waarvan de betrokken werknemer  
 lid is, aan een werknemer verzuim met behoud van loon toekennen in de volgende  
 gevallen: 

I. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van het 
bondscongres, de bondsraad, de landelijke vakgroep, de Cao-commissie of 
andere daarmee gelijk te stellen en in de statuten van de vakbond 
opgenomen organen, tot een maximum van 14 dagen per 2 jaar, waarbij 
geen sprake is van een bepaald maximum in een jaar; 

II. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van de 
Deelnemersraad pensioenen, het Verantwoordingsorgaan pensioenen of de 
Vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen (pensioenvergaderingen) 
maximaal 8 dagen per 2 jaar, waarbij geen sprake is van een bepaald 
maximum in een jaar. 

III. het deelnemen aan een door de vakbond georganiseerde vormings- of 
scholingsbijeenkomst; 

IV. het volgen van een cursus die door de vakbond of een aan de vakbond 
verbonden organisatie, waarvan betrokkene lid is, wordt gegeven, tot een 
maximum van 4 dagen per jaar. 

b. Indien het aantal van 14 dagen zoals genoemd in onderdeel a I. aantoonbaar  
onvoldoende blijkt te zijn, kunnen de 8 dagen voor bijeenkomsten zoals genoemd 
in onderdeel a II. worden uitgeruild voor bijeenkomsten zoals genoemd in 
onderdeel a I. 

c. de loonkosten van de werknemer die deelneemt aan de in onderdeel a I. t/m a IV. 
genoemde bijeenkomsten/cursus worden aan de werkgever op diens verzoek 
vergoed door de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf; 
Onder loonkosten wordt verstaan het brutoloon vermeerderd met een opslag van 
50%. 

d. Vergoeding vindt niet plaats, indien de aanvraag om vergoeding wordt ingediend 
drie maanden of later na afloop van het kalenderjaar waarin is deelgenomen aan 
de in onderdeel a I. t/m a IV. genoemde bijeenkomsten of cursus; 

e. Het vrijaf geven met behoud van loon voor de in onderdeel a I. t/m a IV. 
genoemde bijeenkomsten/cursus, geldt niet voor de vrijdag en de zaterdag; 
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f.   Het recht op vrijaf nemen met behoud van loon door de werknemer geldt voor 
bedrijven van 1 tot 50 werknemers voor maximaal 1 werknemer en voor bedrijven 
met meer dan 50 werknemers voor maximaal 1 werknemer per 50 fulltime 
werknemers tot een maximum van 10 werknemers per bedrijf. 

 
 

OPLEIDINGEN EN EDUCATIEF VERLOF 
 

Artikel 30 
 
Opleidingen slagersbedrijf 
 
Werknemers tot de leeftijd van 23 jaar, die niet in het bezit zijn van een diploma op 
grond van een gevolgde BBL/BOL-opleiding niveau 1 t/m 4, hebben het recht tot 
deelname aan een dergelijke opleiding. 
 

Artikel 31 
 

Wet educatie en beroepsonderwijs (BBL/BOL) 
 
Indien een werknemer en een werkgever een arbeidsovereenkomst sluiten tegelijk met 
of vooruitlopend op het afsluiten van een beroepspraktijkvormingsovereenkomst in het 
kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (BBL/BOL) wordt de 
arbeidsovereenkomst schriftelijk gesloten. 
 

Artikel 32 
 

Her-, om- of bijscholing en EVC 
 
1. Werknemers met een dienstverband voor zowel bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd 
hebben het recht om met behoud van brutoloon verlof op te nemen om een her-, om- 
of bijscholingscursus te volgen, mits de cursus is goedgekeurd door de Stichting 
opleidingsfonds vleesbe- en -verwerkende bedrijven (Sovvb). 
De cursus moet een relatie hebben met werkzaamheden die in de bedrijfstak worden 
verricht. 
Het bestuur van Sovvb bepaalt welke werknemers in aanmerking komen voor het 
volgen van een cursus in de zin van dit artikel. 
Op bovenbedoeld recht kan uitsluitend een beroep worden gedaan voorzover naar het 
oordeel van het bestuur van Sovvb voldoende financiële middelen aanwezig zijn. 

 
2. Werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben het recht om 
tijdens werktijd een EVC-procedure te volgen. 

 
3. De kosten van een EVC-procedure komen voor rekening van de werkgever. 
 
4. Aan de werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd wordt voor het volgen 
van cursussen zoals bedoeld in het eerste lid maximaal 4 dagen per 2 jaar verlof met 
behoud van brutoloon verleend. Dit verlof van maximaal 4 dagen kan ook in één jaar 
worden genoten. 

 
5. Aan de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd wordt voor het 
volgen van cursussen zoals bedoeld in het eerste lid en voor het volgen van een EVC-
procedure zoals bedoeld in het tweede lid in totaal maximaal 5 dagen per 2 jaar 
verlof met behoud van brutoloon verleend. Dit verlof van in totaal maximaal 5 dagen 
kan ook in één jaar worden genoten. 
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6. De werkgever komt in aanmerking voor een vergoeding van Sovvb voor de kosten 
van een EVC-procedure voor een werknemer zoals bedoeld in het tweede lid onder de 
voorwaarden zoals die door het bestuur van Sovvb zijn vastgesteld. 

 
7. Het in het vierde en vijfde lid bedoelde brutoloon wordt door Sovvb aan de werkgever 
vergoed onder de voorwaarden zoals die door het bestuur van Sovvb zijn gesteld. 

 
 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID DOOR ZIEKTE OF ONGEVAL 
 

Artikel 33 
 

Ziekteverzuimvoorschriften 
 
1. De werknemer, die door ziekte of een ongeval niet kan werken, is verplicht zich te 
houden aan de ziekteverzuimvoorschriften, zoals die door de werkgever in een 
verzuimprotocol zijn vastgelegd. 

 
2. De werkgever zal het verzuimprotocol tijdig aan alle werknemers bekendmaken. 
 
3. In de ziekteverzuimvoorschriften zal tenminste staan beschreven: 
a. de ziek- en herstelmeldingsprocedure; 
b. de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer; 
c. het eventuele sanctiebeleid. 

 
Artikel 34 

 
Loondoorbetalingsplicht bij ziekte 
 
Loon bij volledige arbeidsongeschiktheid 
 
1. De werkgever zal, met inachtneming van hetgeen in de volgende leden is vermeld, 
ingeval van ziekte als bedoeld in BW 7:629: 
a. gedurende de eerste zesentwintig weken van ziekte 100% van het brutoloon 
doorbetalen, 

b. gedurende de zevenentwintigste week tot en met de tweeënvijftigste week van 
ziekte 90% van het brutoloon doorbetalen, 

c. gedurende de drieënvijftigste week tot en met de honderdenvierde week van 
ziekte 80% van het brutoloon doorbetalen, 

indien de werknemer voldoende medewerking verleent aan de reïntegratie-
verplichtingen als genoemd in BW 7:660a. 

 
Loon bij gedeeltelijke werkhervatting tijdens ziekte 
 
2. Indien gedurende de eerste zesentwintig weken van het eerste ziektejaar wordt 
gewerkt, hetzij in de eigen functie hetzij in passende arbeid, zal zowel voor ieder 
gewerkt uur als voor ieder niet gewerkt uur 100% van het bruto uurloon worden 
doorbetaald.  

 
3. Indien gedurende de zevenentwintigste week tot en met de tweeënvijftigste week van 
het eerste ziektejaar wordt gewerkt, hetzij in de eigen functie hetzij in passende 
arbeid, zal voor ieder gewerkt uur 100% van het bruto uurloon worden doorbetaald 
en voor ieder niet gewerkt uur 90% van het bruto uurloon.  

 
4. Indien in het tweede ziektejaar wordt gewerkt, hetzij in de eigen functie hetzij in 
passende arbeid, zal voor ieder gewerkt uur 100% van het bruto uurloon worden 
doorbetaald en voor ieder niet gewerkt uur 90% van het bruto uurloon.  
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Arbeidstherapie 
 
5. In geval van arbeidstherapie stelt de werkgever in overleg met de bedrijfsarts voor 
elk uur arbeidstherapie een loonwaarde vast. De loonwaarde wordt uitgedrukt in een 
percentage tussen 0 en 100. Door vermenigvuldiging van het aantal uren 
arbeidstherapie met het vastgestelde percentage aan loonwaarde wordt het aantal 
gewerkte uren verkregen waarvoor 100% van het bruto uurloon moet worden 
doorbetaald. 

 
Herleving 
 
6. Voor ziektegevallen waarbij sprake is van een herleving van het ziektegeval binnen 
vier weken na afloop van de vorige ziekteperiode, geldt, dat tijdvakken van 
ongeschiktheid tot werken worden samengeteld, tenzij de ongeschiktheid 
redelijkerwijs niet kan worden geacht voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. 
Samengetelde tijdvakken van ongeschiktheid tot werken worden meegeteld bij de 
vaststelling van de hoogte en de duur van het bruto (uur)loon als bedoeld in het 
eerste lid tot en met het vierde lid. 

 
Wachtdag 
 
7. In geval de werknemer meer dan twee keer in een kalenderjaar arbeidsongeschikt is 
zal vanaf de derde ziekmelding over de eerste dag van arbeidsongeschiktheid geen 
loon betaald worden, tenzij de arbeidsongeschiktheid 10 werkdagen of langer duurt. 

 
Niet verschijnen op het spreekuur 
 
8. In geval de werknemer zonder geldige reden niet verschijnt op het spreekuur van de 
bedrijfsarts, wordt over de dag waarop het spreekuur zou hebben plaatsgevonden 
geen loon betaald. 

 
Geen recht op loon  
 
9. Tijdens de arbeidsongeschiktheid wordt het loon behoudens over de wachtdag als 
bedoeld in het zevende lid en de dag als bedoeld in het achtste lid normaal aan de 
werknemer doorbetaald, tenzij de werkgever op grond van het bepaalde in of 
krachtens artikel 629 BW het loon niet of niet geheel behoeft door te betalen. 

 
Artikel 35 

 
Toeslag minder dan 35% WIA-arbeidsongeschikt 
 
1. De werkgever verstrekt aan de werknemer, die aan het einde van de wachttijd als 
bedoeld in artikel 23, eerste lid WIA een arbeidsongeschiktheidspercentage heeft van 
minder dan 35%, gedurende 104 weken een toeslag op het brutoloon, onder de 
voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van het brutoloon, 
ongewijzigd wordt voortgezet en de resterende mate van arbeidsgeschiktheid volledig 
wordt benut voor het verrichten van arbeid bij de werkgever. Deze toeslag dient de 
werkgever ook te betalen, als de werknemer gedurende deze periode van 104 weken 
in het kader van reïntegratie bij een andere werkgever binnen of buiten de sector in 
dienst treedt. 

 
2. De hoogte van de toeslag is gelijk aan het verschil tussen 90% van het brutoloon dat 
werd genoten direct vóór aanvang van de ziekte als bedoeld in BW 7:629 en het 
brutoloon dat direct aansluitend aan de 104 weken ziekte als bedoeld in BW 7:629 
wordt genoten wegens het verrichten van arbeid. 
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3. Op de toeslag, als bedoeld in het tweede lid, wordt in mindering gebracht de uitkering 
uit enig fonds of verzekering waarop de werknemer, in verband met zijn 
arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35, aanspraak heeft. 

 
Artikel 36 

 
Toeslag (vervroegde) IVA-uitkering 
 
1. De werkgever verstrekt aan de werknemer, die op grond van artikel 23, zesde lid WIA 
een vervroegde IVA-uitkering verkrijgt, een toeslag tot: 
a. 100% van het brutoloon gedurende de eerste zesentwintig weken van ziekte als 
bedoeld in BW 7:629, met dien verstande dat de toeslag maximaal 30% 
bedraagt; 

b. 90% van het brutoloon gedurende de zevenentwintigste week tot en met de 
tweeënvijftigste week van ziekte als bedoeld in BW 7:629, met dien verstande dat 
de toeslag maximaal 20% bedraagt; 

c. 80% van het brutoloon gedurende de drieënvijftigste week tot en met de 
honderdenvierde week van ziekte als bedoeld in BW 7:629, met dien verstande 
dat de toeslag maximaal 10% bedraagt. 

 
2. Voor zover en voor zolang de ziekte als bedoeld in BW 7:629 na 104 weken nog 
voortduurt, verstrekt de werkgever aan de (ex-)werknemer die een IVA-uitkering 
geniet, een toeslag tot 80% van het brutoloon gedurende ten hoogste 104 weken, 
met dien verstande dat de toeslag maximaal 10% bedraagt. 

 
3. Op de toeslag, als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid, wordt in mindering 
gebracht de uitkering uit enig fonds of verzekering waarop de werknemer, in verband 
met de arbeidsongeschiktheid, aanspraak heeft. 

 
4. De uitkering en de toeslag samen bedragen niet meer dan 100% van het nettoloon, 
dat werd genoten direct voor aanvang van de ziekte als bedoeld in BW 7:629. 

 
Artikel 37 

 
Verzekeringsverplichtingen 
 
1. De werkgever is gehouden een verzekering af te sluiten voor de financiële risico’s 
verbonden aan: 
a. de in artikel 34, eerste lid, sub a t/m c aan de werkgever opgelegde verplichting 
tot het betalen van loon tijdens ziekte; 

b. de in artikel 34, tweede lid aan de werkgever opgelegde verplichting tot het 
betalen van 100% van het bruto uurloon voor ieder niet gewerkt uur; 

c. de in artikel 34, derde lid aan de werkgever opgelegde verplichting tot betalen 
van 90% van het bruto uurloon voor ieder niet gewerkt uur; 

d. de in artikel 34, vierde lid aan de werkgever opgelegde verplichting tot betalen 
van 90% van het bruto uurloon voor ieder niet gewerkt uur; 

e. de in artikel 35 lid 1 aan de werkgever opgelegde verplichting tot het verstrekken 
van een toeslag; 

f. de in artikel 36 leden 1 en 2 aan de werkgever opgelegde verplichting tot het 
verstrekken van een toeslag; 

g. de in artikel 40 sub a. aan de werkgever opgelegde verplichting tot het betalen 
van vakantiebijslag. 
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De premie voor de verzekering ter dekking van de verplichtingen zoals genoemd in 
onderdeel a. t/m g. komt geheel voor rekening van de werkgever. 
De werkgever is vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij waar hij de 
verzekering onderbrengt, met dien verstande dat de verzekeringspolis tenminste 
gelijkwaardig dient te zijn aan de door De Amersfoortse aangeboden polis.  

 
2. De werkgever is gehouden ten aanzien van de ziektecontrole, de verzuimbegeleiding 
en de reïntegratie eerste en tweede spoor gedurende de eerste twee ziektejaren zich 
te laten ondersteunen en adviseren door een arbodienst en een reïntegratiebedrijf.  
De kosten voortvloeiend uit de ondersteuning en de advisering komen geheel voor 
rekening van de werkgever. 
De werkgever is vrij in de keuze van zijn arbodienst en reïntegratiebedrijf waar hij de 
ziektecontrole, de ziekteverzuimbegeleiding en de reïntegratie eerste en tweede 
spoor onderbrengt, met dien verstande dat het dienstenpakket van de arbodienst en 
het reïntegratiebedrijf tenminste gelijkwaardig dient te zijn aan het door de stichting 
SAS ZorgPortaal ontwikkelde dienstenpakket, dat door arbodienst ArboDuo en 
reïntegratiebedrijf Keerpunt wordt uitgevoerd. 

 
3. De werkgever is gehouden ten behoeve van zijn werknemers een verzekering af te 
sluiten ter reparatie van het WGA-hiaat. Een WGA-hiaat ontstaat als een werknemer 
zijn resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% benut. Het WGA-hiaat is het 
verschil tussen het loon gemaximeerd tot het maximum WIA-loon, vermenigvuldigt 
met het uitkeringspercentage en de vervolguitkering. Het uitkeringspercentage is het 
percentage zoals vastgesteld in de vervolguitkering. 
Werknemers nemen verplicht deel aan de aangeboden verzekering. 
Van de premie voor de in dit lid genoemde verzekering mag maximaal 0,159% op het 
brutoloon van de werknemer worden ingehouden. 
De door de werknemer betaalde premie zal per betalingsperiode op het loon worden 
ingehouden. 
De werkgever is vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij waar hij de 
verzekering onderbrengt, met dien verstande dat de verzekeringspolis tenminste 
gelijkwaardig dient te zijn aan de door De Amersfoortse aangeboden polis.  

 
4. De werkgever is gehouden ten behoeve van zijn werknemers een WIA Vaste 
Aanvulling AOV af te sluiten ter dekking van financiële risico’s in het kader van de 
WGA en de IVA. 
Werknemers nemen verplicht deel aan de aangeboden verzekering. 
Van de premie voor de in dit lid genoemde verzekering mag tot 1 januari 2011 
maximaal 0,711% op het brutoloon van de werknemer worden ingehouden. Dit 
premiepercentage is opgebouwd uit twee percentages, te weten 0,505% ter 
financiering van de risico’s voortvloeiend uit de WIA Vaste Aanvulling AOV en 0,206% 
voor het affinancieren van het inlooprisico over de jaren 2004 t/m 2006. 
Vanaf 1 januari 2011 mag van de premie voor de in dit lid genoemde verzekering 
maximaal 0,505% op het brutoloon van de werknemer worden ingehouden. 
De door de werknemer betaalde premie zal per betalingsperiode op het loon worden 
ingehouden. 
De werkgever is vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij waar hij de 
verzekering onderbrengt, met dien verstande dat de verzekeringspolis tenminste 
gelijkwaardig dient te zijn aan de door De Amersfoortse aangeboden polis.  

 
5. Namens Cao-partijen heeft de stichting SAS ZorgPortaal met N.V. Amersfoortse 
Algemene Verzekering Maatschappij te Amersfoort en ArboDuo B.V. te Zaandam, ten 
behoeve van het gestelde onder de leden 1 t/m 4, een overeenkomst gesloten gericht 
op collectieve dekking van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, collectieve 
dekking van de verplichting tot het betalen van toeslagen op het loon tijdens de 
eerste vier jaren van arbeidsongeschiktheid, collectieve dekking van de financiële 
risico’s in het kader van de WIA, de ziektecontrole, de verzuimbegeleiding en 
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reïntegratie eerste en tweede spoor. De regeling wordt administratief uitgevoerd door 
Supergarant Verzekeringen B.V. te Leidschendam, het centrale aanspreekpunt binnen 
het SAS ZorgPortaal. 

 
6. De werkgever die wil afwijken van het bepaalde in de leden 1 t/m 4 moet hiervoor 
een dispensatieverzoek indienen bij de Commissie arbeidsvoorwaarden. Het 
secretariaat van de Commissie is gevestigd aan de Diepenhorstlaan 3, 2288 EW 
Rijswijk. 

 
Artikel 38 

 
Arbeidsgehandicapte werknemers 
 
1. De werkgever is desgevraagd gehouden om zijn werknemer, die geheel of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is voor de eigen functie, binnen het bedrijf te 
herplaatsen in een functie die zoveel mogelijk aansluit bij de capaciteiten van de 
gehandicapte werknemer. De werkgever zal aantonen welke inspanningen zijn 
verricht om de arbeidsplaats voor de werknemer te behouden. 

 
2. Werkgevers, organisaties van werkgevers en organisaties van werknemers hebben 
tot taak, voorzover dat redelijkerwijs in hun vermogen ligt: 
 gelijke kansen van gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers voor wat 
betreft de deelname aan het arbeidsproces te bevorderen en 

 de nodige voorzieningen te treffen gericht op het behoud, het herstel of de 
bevordering van de arbeidsgeschiktheid van werknemers. 

 
Artikel 39 

 
Ziekte en vakantie-uren 
 
1. Ingeval van arbeidsongeschiktheid kan de werknemer maximaal recht doen gelden op 
de vakantie-uren over de laatste 6 maanden van de periode van de 
arbeidsongeschiktheid, tenzij de ziekte of het ongeval door zijn opzet is veroorzaakt. 

 
2. Wanneer de werknemer tijdens de vakantie arbeidsongeschikt wordt, zullen de 
vakantie-uren, die daardoor niet worden genoten, na het weer arbeidsgeschikt 
worden, alsnog worden verstrekt. 
De betrokken werknemer moet zich onmiddellijk onder medische behandeling stellen 
en direct van het ziektegeval kennis geven aan de werkgever. 

 
Artikel 40 

 
Ziekte en vakantiebijslag 
 
De werkgever is verplicht de vakantiebijslag te betalen over: 
a. het loon ex artikel  7:629 BW gedurende het eerste en het tweede ziektejaar; 
b. het loon gedurende het verlengde tijdvak als bedoeld in artikel 25 van de WIA 
(loonsanctie UWV na 2 jaar ziekte); 

c. het loon gedurende het verlengde tijdvak als bedoeld in artikel 24 van de WIA 
(vrijwillige loondoorbetaling na 2 jaar ziekte). 
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OVERLIJDENSUITKERING 
 

Artikel 41 
 
Uitkering bij overlijden 
 
1. Ingeval van overlijden van een werknemer zal aan diens nagelaten betrekkingen, 
waarvoor hij tijdens zijn leven zorgdroeg, over de periode vanaf de dag na overlijden 
tot en met de laatste dag van de tweede maand na die waarin het overlijden 
plaatsvond, door de werkgever een bruto uitkering ineens worden verstrekt ten 
bedrage van het loon dat de overledene normaal zou hebben genoten. 

 
2. Dit bedrag kan worden verminderd met het bedrag van de uitkering dat de nagelaten 
betrekkingen toekomt krachtens de Ziektewet of de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen. 

 
 

BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST 
 

Artikel 42 
 
Opzegtermijn bij beëindiging dienstverband 
 
1. Het dienstverband eindigt op de 65e verjaardag van de werknemer zonder opzegging, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 
2. Het dienstverband voor bepaalde tijd aangegaan eindigt door het verstrijken van de 
bepaalde tijd, zonder opzegging, met inachtneming van hetgeen in de Wet Flexibiliteit 
en zekerheid is bepaald. 

 
3. Beëindiging van het dienstverband vanwege een dringende onverwijld schriftelijk 
meegedeelde reden gebeurt zonder opzegging, onder gelijktijdige mededeling van die 
reden aan de wederpartij. 

 
4. Opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen gebeuren 
tegen de eerste dag van de maand. 

 
5. Indien de werkgever opzegt, gelden de volgende opzegtermijnen: 
a. bij een dienstverband korter dan 5 jaar: één maand; 
b. bij een dienstverband van 5 jaar of langer maar korter dan 10 jaar: twee 
maanden; 

c. bij een dienstverband van 10 jaar of langer maar korter dan 15 jaar: drie 
maanden; 

d. bij een dienstverband van 15 jaar of langer: vier maanden. 
 
6. Indien de werknemer opzegt, neemt hij een opzegtermijn in acht van één maand. 
 
7. Voor de werknemer die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder is (was) en voor wie op 
dat tijdstip een langere termijn van opzegging gold dan in het vorige lid is bepaald, 
blijft de oude termijn gelden zo lang hij bij dezelfde werkgever in dienst blijft. 
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Artikel 43 
 
Einde dienstbetrekking en vakantie-uren 
 
Aan de werknemer worden de hem nog toekomende vakantie-uren uitbetaald in de vorm 
van een uitkering gelijk aan het loon over die uren. De werkgever is verplicht de 
werknemer een verklaring af te geven, waaruit blijkt hoeveel vakantie-uren in geld zijn 
uitbetaald. 
 

Artikel 44 
 
Einde dienstbetrekking en vakantiebijslag 
 
De werkgever is verplicht de aan de werknemer toekomende vakantiebijslag bij het einde 
van de dienstbetrekking uit te betalen en de werknemer een specificatie hiervan te 
geven. 
 

Artikel 45 
 
Vacaturemelding 
 
1. Bij het ontstaan van vacatures binnen de onderneming zullen de werknemers in die 
onderneming eerst in de gelegenheid worden gesteld om te solliciteren, alvorens 
wordt overgegaan tot een wervingsprocedure buiten de onderneming. Dit vervalt 
indien het bovenstaande geregeld wordt in een regeling die met de 
ondernemingsraad of met de vakbonden overeengekomen is. 

 
2. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) dient te worden ingeschakeld bij het 
vervullen van vacatures die niet door de werknemers in de onderneming kunnen 
worden opgevuld. Deze vacatures dienen zodanig gemeld te worden dat nauwkeurig 
wordt omschreven welke functie het betreft (aard, niveau, werkomstandigheden, 
werktijden e.d.) en welke kwaliteiten men van de werknemers verlangt (met name 
opleiding en ervaring). Ook deeltijdvacatures en vacatures voor tijdelijke 
werkzaamheden moeten bij het CWI worden gemeld. Er dient tevens een goede 
afmelding van vacatures waarin is voorzien, plaats te vinden. 

 
 

PENSIOEN 
 

Artikel 46 
 
Pensioenfonds 
 
1. Er is een bedrijfstakpensioenfonds voor het Slagersbedrijf. De administrateur van het 
pensioenfonds is Interpolis Pensioenbeheer B.V. te Utrecht. 

 
2. In afwijking van de begripsomschrijving van ‘werknemer’ in artikel 1 van deze Cao 
zijn vanaf 1 januari 2008 alle werknemers van 21 jaar en ouder aangesloten bij het 
pensioenfonds. 

 
3. De werknemer, aan of voor wie op grond van artikel 22 van het uitvoeringsreglement 
van dit pensioenfonds een vrijstelling van premiebetaling is verleend, maar voor wie, 
indien deze vrijstelling niet verleend was, premie verschuldigd zou zijn, heeft 
aanspraak op uitbetaling door de werkgever van een bedrag, gelijk aan de premie 
voor het Bedrijfspensioenfonds. Doorbetaling van de premie voor het pensioenfonds 
zal zolang geschieden als de werkgever verplicht is het volle loon uit te betalen. 
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COLLECTIEVE BEPALINGEN 

 
Artikel 47 

 
Vakbondscontributie 
 
De werkgever zal de contributie van leden van bij deze Cao betrokken 
werknemersorganisaties fiscaal faciliteren door de betaalde contributie op basis van een 
opgave van de werknemer, die lid is van een werknemersorganisatie, een maal per jaar 
in mindering te brengen op het brutoloon. Het contributiebedrag wordt, na verrekening 
van belasting en premies met de rest van het brutoloon, vervolgens netto weer aan de 
werknemer uitgekeerd, dit binnen de fiscale mogelijkheden. 

 
Artikel 48 

 
Gedifferentieerde premie WGA 
 
1. De werkgever is op grond van artikel 34 van de Wet financiering sociale 
verzekeringen de gedifferentieerde premie WGA verschuldigd. 

 
2. De werkgever kan op grond van artikel 34 van de Wet financiering sociale 
verzekeringen de door hem verschuldigde gedifferentieerde premie WGA tot ten 
hoogste de helft verhalen op de werknemer. 

 
3. Indien de werkgever besluit de door hem verschuldigde gedifferentieerde premie 
WGA te verhalen op de werknemer, mag de werkgever maximaal de helft van de 
premie, die wordt verkregen door de compensatie voor de rentehobbelopslag in 
mindering te brengen op de verschuldigde gedifferentieerde premie WGA, verhalen op 
het nettoloon van de werknemer. 

 
4. Eigenrisicodragers voor de WGA die het WGA-risico zelf dragen, zijn verplicht de 
compensatie voor de rentehobbelopslag eerst in mindering te brengen op het 
zogenaamde fictieve premiepercentage, alvorens zij maximaal de helft van het 
premiepercentage op het nettoloon van de werknemer verhalen. 

 
5. Eigenrisicodragers voor de WGA die het WGA-risico particulier hebben verzekerd, zijn 
verplicht de compensatie voor de rentehobbelopslag eerst in mindering te brengen op 
de verzekeringspremie die betrekking heeft op het WGA-risico, alvorens zij maximaal 
de helft op het nettoloon van de werknemer verhalen. 

 
6. De compensatie voor de rentehobbelopslag voor ondernemingen, waaronder 
eigenrisicodragers voor de WGA, bedraagt in 2009: 0,15%. 

 
7. De compensatie voor de rentehobbelopslag voor ondernemingen, waaronder 
eigenrisicodragers voor de WGA, bedraagt in 2010: 0,12%. 

 
Artikel 49 

 
Branche-RI&E 
 
1. Sociale partners in het Slagersbedrijf beschikken over een geactualiseerde en 
erkende branche risicoinventarisatie en –evaluatie, de branche-RI&E Slagersbedrijf 
genaamd. Met de branche-RI&E brengen bedrijven in kaart hoe zij hun deskundige 
bijstand conform artikel 14 van de arbeidsomstandighedenwet dienen in te richten. 
De branche-RI&E is als bijlage 3 bij deze cao gevoegd en wordt geacht een 
geïntegreerd onderdeel uit te maken van deze cao.  
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2. De branche-RI&E is schriftelijk en digitaal beschikbaar en is te downloaden via 
www.saszorgportaal.nl. 

 
3. Indien een bedrijf met 25 werknemers of minder de branche-RI&E geheel zelf 
uitvoert, is geen toets door een gecertificeerde arbodeskundige nodig. 

 
4. Indien een bedrijf met meer dan 25 werknemers de branche-RI&E zelf uitvoert, is een 
zware toets door een gecertificeerde arbodeskundige nodig. 

 
Artikel 50 

 
Arbeidsplaatsenovereenkomst 
 
1. Contractanten komen overeen dat zo nodig op verzoek van één der partijen, maar 
minstens éénmaal per zes maanden, een gesprek zal plaatsvinden over de 
werkgelegenheidssituatie in de bedrijfstak. 

 
2. In deze gesprekken dienen in principe alle zaken aan de orde te komen welke 
belangrijke gevolgen voor de werkgelegenheid kunnen hebben. 

 
3. Contractanten zullen in de loop van het contractjaar overleg plegen welke zaken in 
eerder bedoeld overleg aan de orde dienen te komen, evenals de wijze en het tijdstip 
waarop de informatie verstrekt moet worden. 

  
Artikel 51 

 
Vakbondswerk binnen de onderneming 
  
1. Indien er tussen een werkgever en de werknemersorganisatie overeengekomen wordt 
activiteiten van de werknemersorganisaties in het kader van het bedrijvenwerk 
binnen de onderneming toe te staan, zal de werkgever ten behoeve hiervan 
faciliteiten verlenen voorzover door deze faciliteiten de voortgang van de 
werkzaamheden niet wordt geschaad. 

 
2. Om contacten mogelijk te maken tussen de werknemersorganisatie en hun leden in 
de onderneming en tussen deze leden onderling, alsmede om de 
werknemersorganisaties in staat te stellen de leden van de ondernemingsraad in hun 
werk te ondersteunen kan het overleg tussen werkgever en de 
werknemersorganisaties betrekking hebben op de volgende faciliteiten: 
a. De werknemersorganisaties kunnen in overleg met de werkgever elk uit de kring 
van hun leden binnen elke onderneming een contactpersoon aanwijzen. Van een 
definitieve aanwijzing wordt de werkgever mededeling gedaan.  

b. Mogelijkheden voor de contactpersoon binnen de onderneming, maar buiten de 
werktijd, om met zijn medevakbondsleden te overleggen.  

c. Mogelijkheden voor de contactpersoon om op korte termijn binnen eigen werktijd, 
in overleg met de werkgever, met de bestuurders van zijn organisatie te 
overleggen.  

d. Mogelijkheden voor de contactpersoon om binnen werktijd te overleggen met de 
leden van ondernemingsraad, indien de ondernemingsraad het initiatief daartoe 
neemt.  

e. Het beschikbaar stellen – als regel buiten werktijd – door de werkgever, nadat 
hem daarom is verzocht, van bedrijfsruimte voor vergaderingen met de onder b., 
c., en d. genoemde personen.  

f. Het toestaan van aankondigingen onder verantwoordelijkheid van de 
werknemersorganisaties op publicatieborden van de onderneming.  

http://www.saszorgportaal.nl
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g. De contactpersoon wordt vanwege zijn werkzaamheden in het kader van het 
vakbondswerk in de onderneming niet benadeeld in zijn positie in de 
onderneming, bijvoorbeeld ten aanzien van promotie of beloning.  

 
3. De onderneming kan de dienstbetrekking van een werknemer die de functie bekleedt 
van contactpersoon, dan wel korter dan twee jaar geleden deze functie heeft bekleed, 
slechts beëindigen, indien de beëindiging ook zou zijn geschied, wanneer hij geen 
contactpersoon zou zijn (geweest). 

  
Artikel 52 

 
Fusie en sluiting 
  
Indien er bij een bedrijf, dat één of meer werknemers in dienst heeft, het voornemen 
bestaat tot fusie of om het bedrijf – of een deel ervan – te verkopen, dienen 
werknemersorganisaties te worden ingelicht. De verplichting hiertoe berust bij de partij 
waar de betrokken werknemer(s) in dienst is (zijn) vóór de transactie. Deze informatie 
dient op een zodanig tijdstip te worden verstrekt dat overleg (als 
werknemersorganisaties dit wensen) over de positie van de betrokken werknemer(s) nog 
mogelijk is vóór de definitieve transactie. 
 

Artikel 53 
 

Wijziging Cao 
  
1. Wenst één van de partijen bij beëindiging van de contractperiode wijziging te zien 
aangebracht, dan wordt de wederpartij drie maanden voor het einde van de 
contractperiode schriftelijk daarvan in kennis gesteld. 

 
Uiterlijk twee maanden voor het einde van de contractperiode dienen 
wijzigingsvoorstellen aan de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
Partijen treden dan onmiddellijk met elkaar in overleg. Mocht door welke 
omstandigheid dan ook, voor afloop van de contractperiode geen overeenstemming 
verkregen zijn over de verlangde wijzigingen, dan blijft de Cao onveranderd 
voortbestaan. De in behandeling zijnde wijzigingen worden dan later aangebracht. 

 
2. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan tijdens de duur der 
overeenkomst ieder der partijen voorstellen doen, welke voorstellen dan door allen in 
beraad zullen worden genomen. 

  
Artikel 54 

 
Opzegging Cao 
  
Opzegging der Cao geschiedt per aangetekend schrijven aan het secretariaat van het 
Georganiseerd Overleg en wel tenminste drie maanden voor de datum van beëindiging. 
 

Artikel 55 
 
Inwerkingtreding 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2009 en is aangegaan 
tot en met 31 maart 2011. 
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Artikel 56 
 
Bedrijfsrechtspraak 
 
In de bedrijfstak is de bedrijfsrechtspraak van toepassing, zoals geregeld in bijlage 1, 
welke geacht wordt een geïntegreerd onderdeel uit te maken van deze Cao. 
 

Artikel 57 
 
Dispensatie 
 
Het is de werkgever toegestaan om met voorafgaande goedkeuring van de Commissie 
Arbeidsvoorwaarden af te wijken van de bepalingen van de Cao. De Commissie 
Arbeidsvoorwaarden hecht haar goedkeuring aan een daartoe strekkend verzoek van een 
werkgever, indien dit haar, alle feiten en omstandigheden in acht nemende, redelijk 
voorkomt. De commissie kan aan de verlening van haar goedkeuring voorwaarden 
verbinden. 
Het secretariaat van de Commissie is gevestigd aan de Diepenhorstlaan 3, 2288 EW 
Rijswijk. 
 
 
Aldus opgemaakt en getekend d.d.  
 
Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie  
A. Bergwerff, voorzitter 
Mr. W. van den Brink, directeur belangenbehartiging 
 
 
 
FNV Bondgenoten 
J.E. Klijn, bestuurder 
 
 
 
CNV BedrijvenBond  
J. Jongejan, voorzitter 
F.A. van de Veen, vakgroepbestuurder 
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BIJLAGE 1 BEHOREND BIJ DE CAO VOOR HET SLAGERSBEDRIJF MET EEN 
LOOPTIJD VAN 1 APRIL 2009 T/M 31 MAART 2011 
 

BEDRIJFSRECHTSPRAAK 
 

Artikel 1 
 
Commissie Arbeidsvoorwaarden 
 
1. Er bestaat een Commissie Arbeidsvoorwaarden, waarin een gelijk aantal werkgevers- 
en werknemersvertegenwoordigers zitting heeft. Het secretariaat van de Commissie 
Arbeidsvoorwaarden is gevestigd aan de Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk. 

 
2. De Commissie bestaat uit drie werkgeversleden en drie werknemersleden, die op 
voordracht van resp. de werkgevers- en werknemersorganisaties, contractanten bij 
deze Cao, worden aangewezen. Op dezelfde wijze worden twee plaatsvervangende 
leden, één werkgevers- en één werknemerslid, aangewezen. 

 
3. Een reglement regelt haar wijze van werken. Daarin wordt tevens de taakverdeling 
geregeld tussen de voorzitter en secretaris.  
De secretaris kan ambtelijk worden toegevoegd, in welk geval hij geen stemrecht 
heeft. 

 
Artikel 2 

 
Taak en bevoegdheden 
 
Tot taak en bevoegdheden van de Commissie Arbeidsvoorwaarden behoren: 
 
1. Het verrichten van werkzaamheden welke haar krachtens deze Cao worden 
opgedragen en het uitoefenen van die bevoegdheden, welke haar door het 
Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf zijn of worden toegekend. 

 
2. Het in bijzondere en op zichzelf staande gevallen en onder nader te bepalen 
voorwaarden toestaan van afwijkingen van deze Cao voor enig tegelijkertijd vast te 
stellen tijdvak. 

 
3. Het geven van adviezen en het doen van voorstellen aan het Georganiseerd Overleg 
Slagersbedrijf betreffende de uitleg en de toepassing van de bepalingen van deze 
Cao. 

 
4. Het behandelen en zo mogelijk oplossen van geschillen verband houdende met deze 
Cao. 

 
5. Het instellen van een Geschillencommissie. 
 
6. Het begeleiden en coördineren van de taken van de Geschillencommissie. 
 

Artikel 3 
 
Geschillencommissie 
 
1. Voor het behandelen en zo mogelijk oplossen van geschillen verbandhoudende met 
de Cao is de Commissie Arbeidsvoorwaarden bevoegd een Geschillencommissie in te 
stellen. Het secretariaat van de Geschillencommissie is gevestigd aan de 
Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk. 
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2. De Geschillencommissie bestaat uit twee leden, zijnde een werkgevers- en een 
werknemerslid die geen lid van de Commissie Arbeidsvoorwaarden en/of het 
Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf mogen zijn, te benoemen door de Commissie 
Arbeidsvoorwaarden. 

 
3. De Geschillencommissie heeft tot taak bemiddelend op te treden bij geschillen tussen 
werkgevers en werknemers verband houdend met de Cao. 

 
Artikel 4 

 
Geschillen tussen contractanten van de Cao 
 
1. Geschillen tussen contractanten van de Cao zullen zoveel mogelijk langs minnelijke 
weg worden geregeld. Contractanten kunnen hiervoor de bemiddeling inroepen van 
de Commissie Arbeidsvoorwaarden. 

 
2. Indien een geschil niet in der minne kan worden geregeld, kunnen contractanten van 
de Cao aan de in artikel 6 genoemde Commissie van Bindend Advies verzoeken een 
bindend advies uit te brengen ten einde hun geschil te laten beslechten, zulks 
overeenkomstig de bepalingen van het Bindend Adviesreglement, dat geacht wordt 
deel uit te maken van deze Cao. 

 
3. Een verzoek om een bindend advies van de in artikel 6 genoemde Commissie van 
Bindend Advies wordt pas in behandeling genomen als alle partijen in het geding 
hiertoe een verzoek bij de Commissie van Bindend Advies hebben ingediend. 

 
4. De bevoegdheid van de burgerlijke rechter om een bindend advies van de Commissie 
van Bindend Advies marginaal te toetsen, blijft onverlet. 

 
Artikel 5 

 
Geschillen tussen werkgevers en werknemers 
 
1. Geschillen welke tussen werkgevers en werknemers naar aanleiding van deze Cao 
ontstaan, kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, 
zulks overeenkomstig de bepalingen van het Geschillenreglement, dat geacht 
wordt deel uit te maken van deze Cao. 

 
2. De beslissing van de Geschillencommissie ter zake van de haar voorgelegde 
geschillen draagt het karakter van een minnelijk schikkingsvoorstel. 

 
3. Indien een geschil niet in der minne geregeld kan worden, kunnen partijen 
schriftelijk om een bindend advies van de in artikel 6 genoemde Commissie van 
Bindend Advies verzoeken ten einde hun geschil te laten beslechten, zulks 
overeenkomstig de bepalingen van het Bindend Adviesreglement, dat geacht 
wordt deel uit te maken van deze Cao. 

 
4. De mogelijkheid om een bindend advies van de in artikel 6 genoemde Commissie 
van Bindend Advies te vragen staat open voor iedere belanghebbende, 
georganiseerd of ongeorganiseerd. 

 
5. Een verzoek om een bindend advies van de in artikel 6 genoemde Commissie van 
Bindend Advies wordt pas in behandeling genomen als beide partijen (werkgever 
én werknemer) hiertoe een verzoek bij de Commissie van Bindend Advies hebben 
ingediend. 
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6. De bevoegdheid van de burgerlijke rechter om een bindend advies van de 
Commissie van Bindend Advies marginaal te toetsen, blijft onverlet. 

 
Artikel 6 

 
Commissie van Bindend Advies 
 
1. Voor het uitbrengen van een bindend advies terzake van de geschillen bedoeld in 
artikel 4 wordt aangewezen een uit drie leden bestaande commissie die gevormd 
wordt door een op het gebied van rechtspleging ervaring bezittende jurist, die 
volkomen los staat van contractanten dezer Cao, te benoemen door het 
Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf en twee leden, zijnde één werkgevers- en één 
werknemerslid, die geen lid van de Commissie Arbeidsvoorwaarden en/of van de 
Geschillencommissie of het Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf mogen zijn, aan te 
wijzen door de contractanten bij deze Cao. Het secretariaat van de Commissie van 
Bindend Advies is gevestigd aan de Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk. 

 
2. Voor het uitbrengen van een bindend advies terzake van de geschillen bedoeld in 
artikel 5 wordt aangewezen een uit drie leden bestaande commissie die gevormd 
wordt door een op het gebied van rechtspleging ervaring bezittende jurist, die 
volkomen los staat van contractanten dezer Cao, te benoemen door het 
Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf en twee leden, zijnde één werkgevers- en één 
werknemerslid, die geen lid van de Commissie Arbeidsvoorwaarden en/of van de 
Geschillencommissie of het Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf mogen zijn, aan te 
wijzen door de contractanten bij deze Cao. Het secretariaat van de Commissie van 
Bindend Advies is gevestigd aan de Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk. 

 
3. De werkgevers- en de werknemersorganisaties, die leden voor de Commissie van 
Bindend Advies aanwijzen, kunnen één of meer plaatsvervangers aanwijzen. 

 
 

GESCHILLENREGLEMENT 
 
1. Geschillen tussen een werkgever en een werknemer naar aanleiding van deze Cao 
kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, teneinde zo mogelijk een 
minnelijke oplossing te bereiken. 

 
2. Een geschil dient schriftelijk door of namens de eisende partij voorgelegd te worden 
aan het secretariaat van de Geschillencommissie. 

 
3. Het verzoek zal een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aard van het 
geschil en van de omstandigheden welke aanleiding tot het geschil hebben gevormd, 
de eventuele vordering, alsmede een duidelijke en bepaalde conclusie dienen te 
bevatten. 

 
4. Het secretariaat zal de gedaagde partij een afschrift toezenden en uitnodigen binnen 
14 dagen bij geschrifte aan de Geschillencommissie te verklaren al dan niet aan 
beslechting van het geschil door de Geschillencommissie te willen meewerken. 

 
5. Nadat de gedaagde partij aan de Geschillencommissie zich daartoe bereid heeft 
verklaard zal zij worden uitgenodigd binnen 14 dagen schriftelijk mededeling te doen 
van haar verweer, van welk verweer het secretariaat een afschrift aan de eisende 
partij zal toezenden. 
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6. Voor mondelinge behandeling van het geschil worden partijen opgeroepen om voor 
de Geschillencommissie te verschijnen. Partijen hebben het recht zich te doen 
vertegenwoordigen door een gemachtigde of zich door een raadsman te doen 
bijstaan. 

 
7. De oproeping vindt binnen 4 weken na ontvangst van het verweer van de gedaagde 
partij plaats, zulks met een termijn van minstens 7 dagen voor de zitting. 

 
8. Indien de verwerende partij, ondanks behoorlijke oproeping, niet ter zitting verschijnt 
en geen deugdelijk bericht van verhindering heeft gezonden is de 
Geschillencommissie bevoegd het geschil te behandelen en bevoegd de vordering van 
de eisende partij toe te wijzen, mits deze haar niet onrechtmatig of ongegrond 
voorkomt. 

 
9. Indien door de Geschillencommissie geen oplossing in der minne wordt bereikt, 
kunnen partijen binnen 3 weken, nadat hiervan aan de bij het geschil betrokken 
partijen schriftelijk mededeling is gedaan, schriftelijk om een bindend advies van de 
in artikel 6 van de bedrijfsrechtspraak genoemde Commissie van Bindend Advies 
verzoeken ten einde hun geschil te laten beslechten, zulks overeenkomstig de 
bepalingen van het Bindend Adviesreglement.  

 
10. De mogelijkheid om een bindend advies van de Commissie van Bindend Advies te 
vragen staat open voor iedere belanghebbende, georganiseerd of ongeorganiseerd.  

 
11. Een verzoek om een bindend advies van de Commissie van Bindend Advies wordt pas 
in behandeling genomen als beide partijen (werkgever én werknemer) hiertoe een 
verzoek bij de Commissie van Bindend Advies hebben ingediend.  

 
12. De bevoegdheid van de burgerlijke rechter om een bindend advies van de Commissie 
van Bindend Advies marginaal te toetsen, blijft onverlet. 

 
 

BINDEND ADVIESREGLEMENT 
 
1. Indien door de Commissie arbeidsvoorwaarden of de Geschillencommissie geen 
oplossing in der minne wordt bereikt, kunnen beide partijen in het geding bij de 
Commissie van Bindend Advies een bindend advies vragen ten einde hun geschil te 
laten beslechten. 

 
2. Een verzoek om een bindend advies van de Commissie van Bindend Advies wordt pas 
in behandeling genomen als beide partijen hiertoe een verzoek bij de Commissie van 
Bindend Advies hebben ingediend. 

 
3. De mogelijkheid om een bindend advies van de Commissie van Bindend Advies te 
vragen staat open voor iedere belanghebbende, georganiseerd of ongeorganiseerd. 

 
4. Indien beide partijen in het geding een verzoek om een bindend advies bij de 
Commissie van Bindend Advies hebben ingediend, zijn beide partijen aan dit bindend 
advies gebonden. 
 

5. Indien een geschil, als bedoeld in artikel 4 van de bedrijfsrechtspraak, ter fine van 
bindend advies door beide partijen in het geding aan de Commissie van Bindend 
Advies wordt voorgelegd, zijn de betrokken partijen gehouden dit binnen drie weken, 
nadat de Geschillencommissie of de Commissie Arbeidsvoorwaarden aan de partijen 
schriftelijk heeft meegedeeld dat geen oplossing in der minne is bereikt, te doen. 

 



 39 

6. Indien een geschil, als bedoeld in artikel 5 van de bedrijfsrechtspraak, ter fine van 
bindend advies door beide partijen in het geding aan de Commissie van Bindend 
Advies wordt voorgelegd, zijn de betrokken partijen gehouden dit binnen drie weken, 
nadat de Geschillencommissie of de Commissie Arbeidsvoorwaarden aan de partijen 
schriftelijk heeft meegedeeld dat geen oplossing in der minne is bereikt, te doen. 

 
7. Een klaagschrift is niet ontvankelijk, indien de termijn van drie weken niet in acht is 
genomen, tenzij deze termijn door de bij het geschil betrokken partijen bij 
schriftelijke overeenkomst is verlengd. 

 
8. De partijen in het geding, die terzake van enig geschil een bindend advies van de 
Commissie van Bindend Advies verlangen, wenden zich daartoe met een schriftelijk 
verzoek, inhoudende een juiste omschrijving van het geschil en duidelijke formulering 
van de eis, tot de voorzitter van de Commissie van Bindend Advies. 

 
9. De voorzitter van de Commissie van Bindend Advies geeft zo mogelijk binnen 6 dagen 
het verzoek door aan degene tegen wie de eis is gericht, met uitnodiging binnen 14 
dagen schriftelijk mededeling te doen van zijn verweer. 

 
10. De voorzitter van de Commissie van Bindend Advies is bevoegd terstond partijen op 
te roepen teneinde een schikking van het geschil te bevorderen en zal in alle 
gevallen, waarin dit mogelijk is, van deze bevoegdheid gebruik maken. 

 
11. Nadat de termijn voor de mededeling van het vorenbedoelde verweer verstreken is, 
vindt ten spoedigste een zitting van de Commissie van Bindend Advies plaats op een 
door deze te bepalen tijd en plaats. 

 
12. Partijen in het geding worden opgeroepen bij aangetekend schrijven, zulks met een 
termijn van minstens 7 dagen vóór de zitting. 

 
13. De Commissie van Bindend Advies hoort ter zitting partijen in haar belangen en 
bepaalt, voor zover nodig, de wijze waarop het geding verder zal worden gevoerd. 
Ieder der partijen heeft het recht zich te doen vertegenwoordigen door een 
gemachtigde of door een raadsman te doen bijstaan. 

 
14. De leden van de Commissie van Bindend Advies zullen oordelen als goede mannen 
naar billijkheid en bij haar bindend advies zal de commissie met name rekening 
houden met de wijze waarop de bij het geschil betrokken partijen de bepalingen der 
Cao hebben nageleefd. 

 
15. De leden van de Commissie van Bindend Advies doen, zo mogelijk, uitspraak binnen 
14 dagen na de laatste voor partijen toegankelijke zitting en binnen drie maanden na 
de dag van indiening van het betreffende verzoek. 

 
16. De uitspraak bevat tevens een regeling betreffende de kosten van behandeling van 
het geschil. 

 
17. De bevoegdheid van de burgerlijke rechter om een bindend advies van de Commissie 
van Bindend Advies marginaal te toetsen, blijft onverlet. 
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BIJLAGE 2 BEHOREND BIJ DE CAO VOOR HET SLAGERSBEDRIJF 
MET EEN LOOPTIJD VAN 1 APRIL 2009 T/M 31 MAART 2011 
 
Loontabellen 
 
Tabel 1        
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A0          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
15 jaar 2,82  107,16  428,64  464,36   
16 jaar 3,24  123,12  492,48  533,52   
17 jaar 3,72  141,36  565,44  612,56   
18 jaar 4,27  162,26  649,04  703,13   
19 jaar 4,93  187,34  749,36  811,81   
20 jaar 5,77  219,26  877,04  950,13   
21 jaar 6,81  258,78  1.035,12  1.121,38   
22 jaar 7,99  303,62  1.214,48  1.315,69   
23 jaar en ouder 9,40  357,20  1.428,80  1.547,87   
          
          
Tabel 2          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A0          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
15 jaar 2,85  108,30  433,20  469,30   
16 jaar 3,27  124,26  497,04  538,46   
17 jaar 3,76  142,88  571,52  619,15   
18 jaar 4,31  163,78  655,12  709,71   
19 jaar 4,98  189,24  756,96  820,04   
20 jaar 5,83  221,54  886,16  960,01   
21 jaar 6,88  261,44  1.045,76  1.132,91   
22 jaar 8,07  306,66  1.226,64  1.328,86   
23 jaar en ouder 10,00  380,00  1.520,00  1.646,67   
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Tabel 3          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A0          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
15 jaar 2,89  109,82  439,28  475,89   
16 jaar 3,32  126,16  504,64  546,69   
17 jaar 3,82  145,16  580,64  629,03   
18 jaar 4,38  166,44  665,76  721,24   
19 jaar 5,06  192,28  769,12  833,21   
20 jaar 5,92  224,96  899,84  974,83   
21 jaar 6,98  265,24  1.060,96  1.149,37   
22 jaar 8,19  311,22  1.244,88  1.348,62   
23 jaar en ouder 10,15  385,70  1.542,80  1.671,37   
          
          
Tabel 4          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A1          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 3,73  141,74  566,96  614,21   
17 jaar 4,14  157,32  629,28  681,72   
18 jaar 4,92  186,96  747,84  810,16   
19 jaar 5,69  216,22  864,88  936,95   
20 jaar 6,72  255,36  1.021,44  1.106,56   
21 jaar 7,76  294,88  1.179,52  1.277,81   
22 jaar 9,05  343,90  1.375,60  1.490,23   
23 jaar en ouder 10,16  386,08  1.544,32  1.673,01   
          
          
Tabel 5          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A1          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 3,77  143,26  573,04  620,79   
17 jaar 4,18  158,84  635,36  688,31   
18 jaar 4,97  188,86  755,44  818,39   
19 jaar 5,75  218,50  874,00  946,83   
20 jaar 6,79  258,02  1.032,08  1.118,09   
21 jaar 7,84  297,92  1.191,68  1.290,99   
22 jaar 9,14  347,32  1.389,28  1.505,05   
23 jaar en ouder 10,26  389,88  1.559,52  1.689,48   
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Tabel 6          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A1          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 3,83  145,54  582,16  630,67   
17 jaar 4,24  161,12  644,48  698,19   
18 jaar 5,05  191,90  767,60  831,57   
19 jaar 5,84  221,92  887,68  961,65   
20 jaar 6,89  261,82  1.047,28  1.134,55   
21 jaar 7,96  302,48  1.209,92  1.310,75   
22 jaar 9,28  352,64  1.410,56  1.528,11   
23 jaar en ouder 10,41  395,58  1.582,32  1.714,18   
          
          
Tabel 7          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A2          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 3,84  145,92  583,68  632,32   
17 jaar 4,27  162,26  649,04  703,13   
18 jaar 5,06  192,28  769,12  833,21   
19 jaar 5,87  223,06  892,24  966,59   
20 jaar 6,94  263,72  1.054,88  1.142,79   
21 jaar 8,00  304,00  1.216,00  1.317,33   
22 jaar 9,33  354,54  1.418,16  1.536,34   
23 jaar en ouder 10,66  405,08  1.620,32  1.755,35   
1 functiejaar 10,85  412,30  1.649,20  1.786,63   
2 functiejaren 11,03  419,14  1.676,56  1.816,27   
3 functiejaren 11,20  425,60  1.702,40  1.844,27   
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Tabel 8          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A2          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 3,88  147,44  589,76  638,91   
17 jaar 4,31  163,78  655,12  709,71   
18 jaar 5,11  194,18  776,72  841,45   
19 jaar 5,93  225,34  901,36  976,47   
20 jaar 7,01  266,38  1.065,52  1.154,31   
21 jaar 8,08  307,04  1.228,16  1.330,51   
22 jaar 9,42  357,96  1.431,84  1.551,16   
23 jaar en ouder 10,77  409,26  1.637,04  1.773,46   
1 functiejaar 10,96  416,48  1.665,92  1.804,75   
2 functiejaren 11,14  423,32  1.693,28  1.834,39   
3 functiejaren 11,31  429,78  1.719,12  1.862,38   
          
          
Tabel 9          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep A2          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 3,94  149,72  598,88  648,79   
17 jaar 4,38  166,44  665,76  721,24   
18 jaar 5,19  197,22  788,88  854,62   
19 jaar 6,02  228,76  915,04  991,29   
20 jaar 7,12  270,56  1.082,24  1.172,43   
21 jaar 8,20  311,60  1.246,40  1.350,27   
22 jaar 9,56  363,28  1.453,12  1.574,21   
23 jaar en ouder 10,93  415,34  1.661,36  1.799,81   
1 functiejaar 11,12  422,56  1.690,24  1.831,09   
2 functiejaren 11,31  429,78  1.719,12  1.862,38   
3 functiejaren 11,48  436,24  1.744,96  1.890,37   
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Tabel 10          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep B          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
17 jaar 4,94  187,72  750,88  813,45   
18 jaar 5,70  216,60  866,40  938,60   
19 jaar 6,51  247,38  989,52  1.071,98   
20 jaar 7,59  288,42  1.153,68  1.249,82   
21 jaar 8,67  329,46  1.317,84  1.427,66   
22 jaar 9,77  371,26  1.485,04  1.608,79   
23 jaar en ouder 10,86  412,68  1.650,72  1.788,28   
1 functiejaar 11,04  419,52  1.678,08  1.817,92   
2 functiejaren 11,23  426,74  1.706,96  1.849,21   
3 functiejaren 11,41  433,58  1.734,32  1.878,85   
4 functiejaren 11,61  441,18  1.764,72  1.911,78   
          
          
Tabel 11          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep B          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
17 jaar 4,99  189,62  758,48  821,69   
18 jaar 5,76  218,88  875,52  948,48   
19 jaar 6,58  250,04  1.000,16  1.083,51   
20 jaar 7,67  291,46  1.165,84  1.262,99   
21 jaar 8,76  332,88  1.331,52  1.442,48   
22 jaar 9,87  375,06  1.500,24  1.625,26   
23 jaar en ouder 10,97  416,86  1.667,44  1.806,39   
1 functiejaar 11,15  423,70  1.694,80  1.836,03   
2 functiejaren 11,34  430,92  1.723,68  1.867,32   
3 functiejaren 11,52  437,76  1.751,04  1.896,96   
4 functiejaren 11,73  445,74  1.782,96  1.931,54   
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Tabel 12          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep B          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
17 jaar 5,07  192,66  770,64  834,86   
18 jaar 5,85  222,30  889,20  963,30   
19 jaar 6,68  253,84  1.015,36  1.099,97   
20 jaar 7,79  296,02  1.184,08  1.282,75   
21 jaar 8,89  337,82  1.351,28  1.463,89   
22 jaar 10,02  380,76  1.523,04  1.649,96   
23 jaar en ouder 11,14  423,32  1.693,28  1.834,39   
1 functiejaar 11,32  430,16  1.720,64  1.864,03   
2 functiejaren 11,51  437,38  1.749,52  1.895,31   
3 functiejaren 11,69  444,22  1.776,88  1.924,95   
4 functiejaren 11,91  452,58  1.810,32  1.961,18   
          
          
Tabel 13          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep B1          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
18 jaar 5,98  227,24  908,96  984,71   
19 jaar 6,84  259,92  1.039,68  1.126,32   
20 jaar 7,96  302,48  1.209,92  1.310,75   
21 jaar 9,11  346,18  1.384,72  1.500,11   
22 jaar 10,25  389,50  1.558,00  1.687,83   
23 jaar en ouder 11,39  432,82  1.731,28  1.875,55   
1 functiejaar 11,59  440,42  1.761,68  1.908,49   
2 functiejaren 11,79  448,02  1.792,08  1.941,42   
3 functiejaren 12,00  456,00  1.824,00  1.976,00   
4 functiejaren 12,20  463,60  1.854,40  2.008,93   
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Tabel 14          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep B1          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
18 jaar 6,04  229,52  918,08  994,59   
19 jaar 6,91  262,58  1.050,32  1.137,85   
20 jaar 8,04  305,52  1.222,08  1.323,92   
21 jaar 9,20  349,60  1.398,40  1.514,93   
22 jaar 10,35  393,30  1.573,20  1.704,30   
23 jaar en ouder 11,50  437,00  1.748,00  1.893,67   
1 functiejaar 11,71  444,98  1.779,92  1.928,25   
2 functiejaren 11,91  452,58  1.810,32  1.961,18   
3 functiejaren 12,12  460,56  1.842,24  1.995,76   
4 functiejaren 12,32  468,16  1.872,64  2.028,69   
          
          
Tabel 15          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep B1          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
18 jaar 6,13  232,94  931,76  1.009,41   
19 jaar 7,01  266,38  1.065,52  1.154,31   
20 jaar 8,16  310,08  1.240,32  1.343,68   
21 jaar 9,34  354,92  1.419,68  1.537,99   
22 jaar 10,51  399,38  1.597,52  1.730,65   
23 jaar en ouder 11,67  443,46  1.773,84  1.921,66   
1 functiejaar 11,89  451,82  1.807,28  1.957,89   
2 functiejaren 12,09  459,42  1.837,68  1.990,82   
3 functiejaren 12,30  467,40  1.869,60  2.025,40   
4 functiejaren 12,51  475,38  1.901,52  2.059,98   
          
Tabel 16          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep C Gediplomeerd uitbener     
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
20 jaar 8,69  330,22  1.320,88  1.430,95   
21 jaar 9,54  362,52  1.450,08  1.570,92   
22 jaar en ouder 11,22  426,36  1.705,44  1.847,56   
1 functiejaar 11,40  433,20  1.732,80  1.877,20   
2 functiejaren 11,60  440,80  1.763,20  1.910,13   
3 functiejaren 11,79  448,02  1.792,08  1.941,42   
4 functiejaren 12,00  456,00  1.824,00  1.976,00   
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Tabel 17          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep C Gediplomeerd uitbener     
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
20 jaar 8,78  333,64  1.334,56  1.445,77   
21 jaar 9,64  366,32  1.465,28  1.587,39   
22 jaar en ouder 11,33  430,54  1.722,16  1.865,67   
1 functiejaar 11,51  437,38  1.749,52  1.895,31   
2 functiejaren 11,72  445,36  1.781,44  1.929,89   
3 functiejaren 11,91  452,58  1.810,32  1.961,18   
4 functiejaren 12,12  460,56  1.842,24  1.995,76   
          
          
Tabel 18          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep C Gediplomeerd uitbener     
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
20 jaar 8,91  338,58  1.354,32  1.467,18   
21 jaar 9,79  372,02  1.488,08  1.612,09   
22 jaar en ouder 11,50  437,00  1.748,00  1.893,67   
1 functiejaar 11,68  443,84  1.775,36  1.923,31   
2 functiejaren 11,90  452,20  1.808,80  1.959,53   
3 functiejaren 12,09  459,42  1.837,68  1.990,82   
4 functiejaren 12,30  467,40  1.869,60  2.025,40   
          
          
Tabel 19          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep D Gediplomeerd deegbereider, etc.   
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
17 jaar 6,23  236,74  946,96  1.025,87   
18 jaar 7,07  268,66  1.074,64  1.164,19   
19 jaar 7,91  300,58  1.202,32  1.302,51   
20 jaar 8,77  333,26  1.333,04  1.444,13   
21 jaar 9,62  365,56  1.462,24  1.584,09   
22 jaar 11,32  430,16  1.720,64  1.864,03   
1 functiejaar 11,50  437,00  1.748,00  1.893,67   
2 functiejaren 11,71  444,98  1.779,92  1.928,25   
3 functiejaren 11,91  452,58  1.810,32  1.961,18   
4 functiejaren 12,12  460,56  1.842,24  1.995,76   



 48 

          
          
Tabel 20          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep D Gediplomeerd deegbereider, etc.   
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
17 jaar 6,29  239,02  956,08  1.035,75   
18 jaar 7,14  271,32  1.085,28  1.175,72   
19 jaar 7,99  303,62  1.214,48  1.315,69   
20 jaar 8,86  336,68  1.346,72  1.458,95   
21 jaar 9,72  369,36  1.477,44  1.600,56   
22 jaar 11,43  434,34  1.737,36  1.882,14   
1 functiejaar 11,62  441,56  1.766,24  1.913,43   
2 functiejaren 11,83  449,54  1.798,16  1.948,01   
3 functiejaren 12,03  457,14  1.828,56  1.980,94   
4 functiejaren 12,24  465,12  1.860,48  2.015,52   
          
          
Tabel 21          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep D Gediplomeerd deegbereider, etc.   
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
17 jaar 6,38  242,44  969,76  1.050,57   
18 jaar 7,25  275,50  1.102,00  1.193,83   
19 jaar 8,11  308,18  1.232,72  1.335,45   
20 jaar 8,99  341,62  1.366,48  1.480,35   
21 jaar 9,87  375,06  1.500,24  1.625,26   
22 jaar 11,60  440,80  1.763,20  1.910,13   
1 functiejaar 11,79  448,02  1.792,08  1.941,42   
2 functiejaren 12,01  456,38  1.825,52  1.977,65   
3 functiejaren 12,21  463,98  1.855,92  2.010,58   
4 functiejaren 12,42  471,96  1.887,84  2.045,16   
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Tabel 22          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep E Winkelslager      
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
19 jaar 7,99  303,62  1.214,48  1.315,69   
20 jaar 8,85  336,30  1.345,20  1.457,30   
21 jaar 9,70  368,60  1.474,40  1.597,27   
22 jaar 11,41  433,58  1.734,32  1.878,85   
1 functiejaar 11,63  441,94  1.767,76  1.915,07   
2 functiejaren 11,82  449,16  1.796,64  1.946,36   
3 functiejaren 12,04  457,52  1.830,08  1.982,59   
4 functiejaren 12,25  465,50  1.862,00  2.017,17   
          
          
Tabel 23          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep E Winkelslager      
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
19 jaar 8,07  306,66  1.226,64  1.328,86   
20 jaar 8,94  339,72  1.358,88  1.472,12   
21 jaar 9,80  372,40  1.489,60  1.613,73   
22 jaar 11,52  437,76  1.751,04  1.896,96   
1 functiejaar 11,75  446,50  1.786,00  1.934,83   
2 functiejaren 11,94  453,72  1.814,88  1.966,12   
3 functiejaren 12,16  462,08  1.848,32  2.002,35   
4 functiejaren 12,37  470,06  1.880,24  2.036,93   
          
          
Tabel 24          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep E Winkelslager      
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
19 jaar 8,19  311,22  1.244,88  1.348,62   
20 jaar 9,07  344,66  1.378,64  1.493,53   
21 jaar 9,95  378,10  1.512,40  1.638,43   
22 jaar 11,69  444,22  1.776,88  1.924,95   
1 functiejaar 11,93  453,34  1.813,36  1.964,47   
2 functiejaren 12,12  460,56  1.842,24  1.995,76   
3 functiejaren 12,34  468,92  1.875,68  2.031,99   
4 functiejaren 12,56  477,28  1.909,12  2.068,21   
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Tabel 25          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep F Worstmaker       
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
21 jaar 9,80  372,40  1.489,60  1.613,73   
22 jaar en ouder 11,54  438,52  1.754,08  1.900,25   
1 functiejaar 11,73  445,74  1.782,96  1.931,54   
2 functiejaren 11,95  454,10  1.816,40  1.967,77   
3 functiejaren 12,15  461,70  1.846,80  2.000,70   
4 functiejaren 12,38  470,44  1.881,76  2.038,57   
          
          
Tabel 26          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep F Worstmaker       
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
21 jaar 9,90  376,20  1.504,80  1.630,20   
22 jaar en ouder 11,66  443,08  1.772,32  1.920,01   
1 functiejaar 11,85  450,30  1.801,20  1.951,30   
2 functiejaren 12,07  458,66  1.834,64  1.987,53   
3 functiejaren 12,27  466,26  1.865,04  2.020,46   
4 functiejaren 12,50  475,00  1.900,00  2.058,33   
          
          
Tabel 27          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep F Worstmaker       
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
21 jaar 10,05  381,90  1.527,60  1.654,90   
22 jaar en ouder 11,84  449,92  1.799,68  1.949,65   
1 functiejaar 12,03  457,14  1.828,56  1.980,94   
2 functiejaren 12,25  465,50  1.862,00  2.017,17   
3 functiejaren 12,45  473,10  1.892,40  2.050,10   
4 functiejaren 12,69  482,22  1.928,88  2.089,62   
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Tabel 28          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep G Chef winkelslager, etc.     
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 11,74  446,12  1.784,48  1.933,19   
1 functiejaar 11,97  454,86  1.819,44  1.971,06   
2 functiejaren 12,17  462,46  1.849,84  2.003,99   
3 functiejaren 12,40  471,20  1.884,80  2.041,87   
4 functiejaren 12,63  479,94  1.919,76  2.079,74   
          
          
Tabel 29          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep G Chef winkelslager, etc.     
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 11,86  450,68  1.802,72  1.952,95   
1 functiejaar 12,09  459,42  1.837,68  1.990,82   
2 functiejaren 12,29  467,02  1.868,08  2.023,75   
3 functiejaren 12,52  475,76  1.903,04  2.061,63   
4 functiejaren 12,76  484,88  1.939,52  2.101,15   
          
          
Tabel 30          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep G Chef winkelslager, etc.     
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 12,04  457,52  1.830,08  1.982,59   
1 functiejaar 12,27  466,26  1.865,04  2.020,46   
2 functiejaren 12,47  473,86  1.895,44  2.053,39   
3 functiejaren 12,71  482,98  1.931,92  2.092,91   
4 functiejaren 12,95  492,10  1.968,40  2.132,43   
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Tabel 31          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep H Manager vleesdetailhandel minder dan 3 werknemers 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 12,69  545,67  2.182,68  2.364,57   
1 functiejaar 12,95  556,85  2.227,40  2.413,02   
2 functiejaren 13,20  567,60  2.270,40  2.459,60   
3 functiejaren 13,46  578,78  2.315,12  2.508,05   
4 functiejaren 13,72  589,96  2.359,84  2.556,49   
5 functiejaren 13,97  600,71  2.402,84  2.603,08   
          
          
Tabel 32          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep H Manager vleesdetailhandel minder dan 3 werknemers 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 12,82  551,26  2.205,04  2.388,79   
1 functiejaar 13,08  562,44  2.249,76  2.437,24   
2 functiejaren 13,33  573,19  2.292,76  2.483,82   
3 functiejaren 13,60  584,80  2.339,20  2.534,13   
4 functiejaren 13,86  595,98  2.383,92  2.582,58   
5 functiejaren 14,11  606,73  2.426,92  2.629,16   
          
          
Tabel 33          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep H Manager vleesdetailhandel minder dan 3 werknemers 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 13,01  559,43  2.237,72  2.424,20   
1 functiejaar 13,28  571,04  2.284,16  2.474,51   
2 functiejaren 13,53  581,79  2.327,16  2.521,09   
3 functiejaren 13,80  593,40  2.373,60  2.571,40   
4 functiejaren 14,07  605,01  2.420,04  2.621,71   
5 functiejaren 14,32  615,76  2.463,04  2.668,29   
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Tabel 34          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep I Manager vleesdetailhandel 3 t/m 6 werknemers 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 13,56  583,08  2.332,32  2.526,68   
1 functiejaar 13,82  594,26  2.377,04  2.575,13   
2 functiejaren 14,10  606,30  2.425,20  2.627,30   
3 functiejaren 14,38  618,34  2.473,36  2.679,47   
4 functiejaren 14,64  629,52  2.518,08  2.727,92   
5 functiejaren 14,91  641,13  2.564,52  2.778,23   
          
          
Tabel 35          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep I Manager vleesdetailhandel 3 t/m 6 werknemers 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 13,70  589,10  2.356,40  2.552,77   
1 functiejaar 13,96  600,28  2.401,12  2.601,21   
2 functiejaren 14,24  612,32  2.449,28  2.653,39   
3 functiejaren 14,52  624,36  2.497,44  2.705,56   
4 functiejaren 14,79  635,97  2.543,88  2.755,87   
5 functiejaren 15,06  647,58  2.590,32  2.806,18   
          
          
Tabel 36          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep I Manager vleesdetailhandel 3 t/m 6 werknemers 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 13,91  598,13  2.392,52  2.591,90   
1 functiejaar 14,17  609,31  2.437,24  2.640,34   
2 functiejaren 14,45  621,35  2.485,40  2.692,52   
3 functiejaren 14,74  633,82  2.535,28  2.746,55   
4 functiejaren 15,01  645,43  2.581,72  2.796,86   
5 functiejaren 15,29  657,47  2.629,88  2.849,04   
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Tabel 37          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep J Manager vleesdetailhandel > 6 werknemers  
Loongroep J Hoofd slagerij van een voorverpakkingsbedrijf 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 14,42  620,06  2.480,24  2.686,93   
1 functiejaar 14,72  632,96  2.531,84  2.742,83   
2 functiejaren 14,99  644,57  2.578,28  2.793,14   
3 functiejaren 15,28  657,04  2.628,16  2.847,17   
4 functiejaren 15,57  669,51  2.678,04  2.901,21   
5 functiejaren 15,87  682,41  2.729,64  2.957,11   
          
          
Tabel 38          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep J Manager vleesdetailhandel > 6 werknemers  
Loongroep J Hoofd slagerij van een voorverpakkingsbedrijf 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 14,56  626,08  2.504,32  2.713,01   
1 functiejaar 14,87  639,41  2.557,64  2.770,78   
2 functiejaren 15,14  651,02  2.604,08  2.821,09   
3 functiejaren 15,43  663,49  2.653,96  2.875,12   
4 functiejaren 15,73  676,39  2.705,56  2.931,02   
5 functiejaren 16,03  689,29  2.757,16  2.986,92   
          
          
Tabel 39          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep J Manager vleesdetailhandel > 6 werknemers  
Loongroep J Hoofd slagerij van een voorverpakkingsbedrijf 
op basis van een 43-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 14,78  635,54  2.542,16  2.754,01   
1 functiejaar 15,09  648,87  2.595,48  2.811,77   
2 functiejaren 15,37  660,91  2.643,64  2.863,94   
3 functiejaren 15,66  673,38  2.693,52  2.917,98   
4 functiejaren 15,97  686,71  2.746,84  2.975,74   
5 functiejaren 16,27  699,61  2.798,44  3.031,64   
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Tabel 40          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep H Manager vleesdetailhandel minder dan 3 werknemers 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 12,75  510,00  2.040,00  2.210,00   
1 functiejaar 13,01  520,40  2.081,60  2.255,07   
2 functiejaren 13,26  530,40  2.121,60  2.298,40   
3 functiejaren 13,52  540,80  2.163,20  2.343,47   
4 functiejaren 13,77  550,80  2.203,20  2.386,80   
5 functiejaren 14,03  561,20  2.244,80  2.431,87   
          
          
Tabel 41          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep H Manager vleesdetailhandel minder dan 3 werknemers 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 12,88  515,20  2.060,80  2.232,53   
1 functiejaar 13,14  525,60  2.102,40  2.277,60   
2 functiejaren 13,39  535,60  2.142,40  2.320,93   
3 functiejaren 13,66  546,40  2.185,60  2.367,73   
4 functiejaren 13,91  556,40  2.225,60  2.411,07   
5 functiejaren 14,17  566,80  2.267,20  2.456,13   
          
          
Tabel 42          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep H Manager vleesdetailhandel minder dan 3 werknemers 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 13,07  522,80  2.091,20  2.265,47   
1 functiejaar 13,34  533,60  2.134,40  2.312,27   
2 functiejaren 13,59  543,60  2.174,40  2.355,60   
3 functiejaren 13,87  554,80  2.219,20  2.404,13   
4 functiejaren 14,12  564,80  2.259,20  2.447,47   
5 functiejaren 14,38  575,20  2.300,80  2.492,53   
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Tabel 43          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep I Manager vleesdetailhandel 3 t/m 6 werknemers 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 13,61  544,40  2.177,60  2.359,07   
1 functiejaar 13,89  555,60  2.222,40  2.407,60   
2 functiejaren 14,16  566,40  2.265,60  2.454,40   
3 functiejaren 14,44  577,60  2.310,40  2.502,93   
4 functiejaren 14,70  588,00  2.352,00  2.548,00   
5 functiejaren 14,97  598,80  2.395,20  2.594,80   
          
          
Tabel 44          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep I Manager vleesdetailhandel 3 t/m 6 werknemers 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 13,75  550,00  2.200,00  2.383,33   
1 functiejaar 14,03  561,20  2.244,80  2.431,87   
2 functiejaren 14,30  572,00  2.288,00  2.478,67   
3 functiejaren 14,58  583,20  2.332,80  2.527,20   
4 functiejaren 14,85  594,00  2.376,00  2.574,00   
5 functiejaren 15,12  604,80  2.419,20  2.620,80   
          
          
Tabel 45          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep I Manager vleesdetailhandel 3 t/m 6 werknemers 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 13,96  558,40  2.233,60  2.419,73   
1 functiejaar 14,24  569,60  2.278,40  2.468,27   
2 functiejaren 14,52  580,80  2.323,20  2.516,80   
3 functiejaren 14,80  592,00  2.368,00  2.565,33   
4 functiejaren 15,07  602,80  2.411,20  2.612,13   
5 functiejaren 15,35  614,00  2.456,00  2.660,67   
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Tabel 46          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep J Manager vleesdetailhandel > 6 werknemers  
Loongroep J Hoofd slagerij van een voorverpakkingsbedrijf 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 14,48  579,20  2.316,80  2.509,87   
1 functiejaar 14,77  590,80  2.363,20  2.560,13   
2 functiejaren 15,07  602,80  2.411,20  2.612,13   
3 functiejaren 15,34  613,60  2.454,40  2.658,93   
4 functiejaren 15,64  625,60  2.502,40  2.710,93   
5 functiejaren 15,93  637,20  2.548,80  2.761,20   
          
          
Tabel 47          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep J Manager vleesdetailhandel > 6 werknemers  
Loongroep J Hoofd slagerij van een voorverpakkingsbedrijf 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 14,63  585,20  2.340,80  2.535,87   
1 functiejaar 14,92  596,80  2.387,20  2.586,13   
2 functiejaren 15,22  608,80  2.435,20  2.638,13   
3 functiejaren 15,49  619,60  2.478,40  2.684,93   
4 functiejaren 15,80  632,00  2.528,00  2.738,67   
5 functiejaren 16,09  643,60  2.574,40  2.788,93   
          
          
Tabel 48          
Brutolonen Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting 
Loongroep J Manager vleesdetailhandel > 6 werknemers  
Loongroep J Hoofd slagerij van een voorverpakkingsbedrijf 
op basis van een 40-urige werkweek     
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar en ouder 14,85  594,00  2.376,00  2.574,00   
1 functiejaar 15,14  605,60  2.422,40  2.624,27   
2 functiejaren 15,45  618,00  2.472,00  2.678,00   
3 functiejaren 15,72  628,80  2.515,20  2.724,80   
4 functiejaren 16,04  641,60  2.566,40  2.780,27   
5 functiejaren 16,33  653,20  2.612,80  2.830,53   
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Tabel 49          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 0          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
15 jaar 2,82  107,16  428,64  464,36   
16 jaar 3,24  123,12  492,48  533,52   
17 jaar 3,72  141,36  565,44  612,56   
18 jaar 4,27  162,26  649,04  703,13   
19 jaar 4,93  187,34  749,36  811,81   
20 jaar 5,77  219,26  877,04  950,13   
21 jaar 6,81  258,78  1.035,12  1.121,38   
22 jaar 7,99  303,62  1.214,48  1.315,69   
23 jaar en ouder 9,40  357,20  1.428,80  1.547,87   
          
          
Tabel 50          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 0          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
15 jaar 2,85  108,30  433,20  469,30   
16 jaar 3,27  124,26  497,04  538,46   
17 jaar 3,76  142,88  571,52  619,15   
18 jaar 4,31  163,78  655,12  709,71   
19 jaar 4,98  189,24  756,96  820,04   
20 jaar 5,83  221,54  886,16  960,01   
21 jaar 6,88  261,44  1.045,76  1.132,91   
22 jaar 8,07  306,66  1.226,64  1.328,86   
23 jaar en ouder 10,00  380,00  1.520,00  1.646,67   
          
Tabel 51          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 0          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
15 jaar 2,89  109,82  439,28  475,89   
16 jaar 3,32  126,16  504,64  546,69   
17 jaar 3,82  145,16  580,64  629,03   
18 jaar 4,38  166,44  665,76  721,24   
19 jaar 5,06  192,28  769,12  833,21   
20 jaar 5,92  224,96  899,84  974,83   
21 jaar 6,98  265,24  1.060,96  1.149,37   
22 jaar 8,19  311,22  1.244,88  1.348,62   
23 jaar en ouder 10,15  385,70  1.542,80  1.671,37   
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Tabel 52          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 1          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 5,22  198,36  793,44  859,56   
17 jaar 6,03  229,14  916,56  992,94   
18 jaar 6,86  260,68  1.042,72  1.129,61   
19 jaar 7,65  290,70  1.162,80  1.259,70   
20 jaar 8,46  321,48  1.285,92  1.393,08   
21 jaar 9,25  351,50  1.406,00  1.523,17   
22 jaar 10,20  387,60  1.550,40  1.679,60   
0 functiejaren 10,87  413,06  1.652,24  1.789,93   
1 functiejaar 11,04  419,52  1.678,08  1.817,92   
2 functiejaren 11,24  427,12  1.708,48  1.850,85   
3 functiejaren 11,41  433,58  1.734,32  1.878,85   
4 functiejaren 11,61  441,18  1.764,72  1.911,78   
          
          
Tabel 53          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 1          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 5,27  200,26  801,04  867,79   
17 jaar 6,09  231,42  925,68  1.002,82   
18 jaar 6,93  263,34  1.053,36  1.141,14   
19 jaar 7,73  293,74  1.174,96  1.272,87   
20 jaar 8,55  324,90  1.299,60  1.407,90   
21 jaar 9,34  354,92  1.419,68  1.537,99   
22 jaar 10,30  391,40  1.565,60  1.696,07   
0 functiejaren 10,98  417,24  1.668,96  1.808,04   
1 functiejaar 11,15  423,70  1.694,80  1.836,03   
2 functiejaren 11,35  431,30  1.725,20  1.868,97   
3 functiejaren 11,52  437,76  1.751,04  1.896,96   
4 functiejaren 11,73  445,74  1.782,96  1.931,54   
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Tabel 54          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 1          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
16 jaar 5,35  203,30  813,20  880,97   
17 jaar 6,18  234,84  939,36  1.017,64   
18 jaar 7,03  267,14  1.068,56  1.157,61   
19 jaar 7,85  298,30  1.193,20  1.292,63   
20 jaar 8,68  329,84  1.319,36  1.429,31   
21 jaar 9,48  360,24  1.440,96  1.561,04   
22 jaar 10,46  397,48  1.589,92  1.722,41   
0 functiejaren 11,15  423,70  1.694,80  1.836,03   
1 functiejaar 11,32  430,16  1.720,64  1.864,03   
2 functiejaren 11,52  437,76  1.751,04  1.896,96   
3 functiejaren 11,69  444,22  1.776,88  1.924,95   
4 functiejaren 11,91  452,58  1.810,32  1.961,18   
          
          
Tabel 55          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 2          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
18 jaar 7,00  266,00  1.064,00  1.152,67   
19 jaar 7,84  297,92  1.191,68  1.290,99   
20 jaar 8,67  329,46  1.317,84  1.427,66   
21 jaar 9,52  361,76  1.447,04  1.567,63   
22 jaar 11,21  425,98  1.703,92  1.845,91   
1 functiejaar 11,39  432,82  1.731,28  1.875,55   
2 functiejaren 11,60  440,80  1.763,20  1.910,13   
3 functiejaren 11,78  447,64  1.790,56  1.939,77   
4 functiejaren 12,01  456,38  1.825,52  1.977,65   
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Tabel 56          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 2          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
18 jaar 7,07  268,66  1.074,64  1.164,19   
19 jaar 7,92  300,96  1.203,84  1.304,16   
20 jaar 8,76  332,88  1.331,52  1.442,48   
21 jaar 9,62  365,56  1.462,24  1.584,09   
22 jaar 11,32  430,16  1.720,64  1.864,03   
1 functiejaar 11,50  437,00  1.748,00  1.893,67   
2 functiejaren 11,72  445,36  1.781,44  1.929,89   
3 functiejaren 11,90  452,20  1.808,80  1.959,53   
4 functiejaren 12,13  460,94  1.843,76  1.997,41   
          
          
Tabel 57          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 2          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
18 jaar 7,18  272,84  1.091,36  1.182,31   
19 jaar 8,04  305,52  1.222,08  1.323,92   
20 jaar 8,89  337,82  1.351,28  1.463,89   
21 jaar 9,76  370,88  1.483,52  1.607,15   
22 jaar 11,49  436,62  1.746,48  1.892,02   
1 functiejaar 11,67  443,46  1.773,84  1.921,66   
2 functiejaren 11,90  452,20  1.808,80  1.959,53   
3 functiejaren 12,08  459,04  1.836,16  1.989,17   
4 functiejaren 12,31  467,78  1.871,12  2.027,05   
          
          
Tabel 58          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 3          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
19 jaar 8,27  314,26  1.257,04  1.361,79   
20 jaar 9,16  348,08  1.392,32  1.508,35   
21 jaar 10,04  381,52  1.526,08  1.653,25   
22 jaar 11,82  449,16  1.796,64  1.946,36   
1 functiejaar 12,04  457,52  1.830,08  1.982,59   
2 functiejaren 12,26  465,88  1.863,52  2.018,81   
3 functiejaren 12,48  474,24  1.896,96  2.055,04   
4 functiejaren 12,72  483,36  1.933,44  2.094,56   
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Tabel 59          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 3          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
19 jaar 8,35  317,30  1.269,20  1.374,97   
20 jaar 9,25  351,50  1.406,00  1.523,17   
21 jaar 10,14  385,32  1.541,28  1.669,72   
22 jaar 11,94  453,72  1.814,88  1.966,12   
1 functiejaar 12,16  462,08  1.848,32  2.002,35   
2 functiejaren 12,38  470,44  1.881,76  2.038,57   
3 functiejaren 12,61  479,18  1.916,72  2.076,45   
4 functiejaren 12,85  488,30  1.953,20  2.115,97   
          
          
Tabel 60          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 3          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
19 jaar 8,48  322,24  1.288,96  1.396,37   
20 jaar 9,39  356,82  1.427,28  1.546,22   
21 jaar 10,29  391,02  1.564,08  1.694,42   
22 jaar 12,12  460,56  1.842,24  1.995,76   
1 functiejaar 12,34  468,92  1.875,68  2.031,99   
2 functiejaren 12,57  477,66  1.910,64  2.069,86   
3 functiejaren 12,80  486,40  1.945,60  2.107,73   
4 functiejaren 13,04  495,52  1.982,08  2.147,25   
          
          
Tabel 61          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 4          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
20 jaar 9,65  366,70  1.466,80  1.589,03   
21 jaar 10,58  402,04  1.608,16  1.742,17   
22 jaar 12,48  474,24  1.896,96  2.055,04   
1 functiejaar 12,73  483,74  1.934,96  2.096,21   
2 functiejaren 12,97  492,86  1.971,44  2.135,73   
3 functiejaren 13,22  502,36  2.009,44  2.176,89   
4 functiejaren 13,46  511,48  2.045,92  2.216,41   
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Tabel 62          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 4          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
20 jaar 9,75  370,50  1.482,00  1.605,50   
21 jaar 10,69  406,22  1.624,88  1.760,29   
22 jaar 12,61  479,18  1.916,72  2.076,45   
1 functiejaar 12,86  488,68  1.954,72  2.117,61   
2 functiejaren 13,10  497,80  1.991,20  2.157,13   
3 functiejaren 13,35  507,30  2.029,20  2.198,30   
4 functiejaren 13,60  516,80  2.067,20  2.239,47   
          
          
Tabel 63          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 4          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
20 jaar 9,90  376,20  1.504,80  1.630,20   
21 jaar 10,85  412,30  1.649,20  1.786,63   
22 jaar 12,80  486,40  1.945,60  2.107,73   
1 functiejaar 13,05  495,90  1.983,60  2.148,90   
2 functiejaren 13,30  505,40  2.021,60  2.190,07   
3 functiejaren 13,55  514,90  2.059,60  2.231,23   
4 functiejaren 13,80  524,40  2.097,60  2.272,40   
          
          
Tabel 64          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 5          
Periode 1 april 2009 t/m 30 september 2009   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar 13,18  500,84  2.003,36  2.170,31   
1 functiejaar 13,44  510,72  2.042,88  2.213,12   
2 functiejaren 13,71  520,98  2.083,92  2.257,58   
3 functiejaren 13,97  530,86  2.123,44  2.300,39   
4 functiejaren 14,23  540,74  2.162,96  2.343,21   
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Tabel 65          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 5          
Periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010   
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar 13,31  505,78  2.023,12  2.191,71   
1 functiejaar 13,57  515,66  2.062,64  2.234,53   
2 functiejaren 13,85  526,30  2.105,20  2.280,63   
3 functiejaren 14,11  536,18  2.144,72  2.323,45   
4 functiejaren 14,37  546,06  2.184,24  2.366,26   
          
          
Tabel 66          
Brutolonen Overig personeel      
Loongroep 5          
Periode 1 oktober 2010 t/m 31 maart 2011    
          
Leeftijd/ per  per  per  per   
functiejaren uur  week  4 weken  maand   
          
22 jaar 13,51  513,38  2.053,52  2.224,65   
1 functiejaar 13,77  523,26  2.093,04  2.267,46   
2 functiejaren 14,06  534,28  2.137,12  2.315,21   
3 functiejaren 14,32  544,16  2.176,64  2.358,03   
4 functiejaren 14,59  554,42  2.217,68  2.402,49   
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BIJLAGE 3 BEHOREND BIJ DE CAO VOOR HET SLAGERSBEDRIJF MET EEN 
LOOPTIJD VAN 1 APRIL 2009 T/M 31 MAART 2011 

 

 

Risico-inventarisatie en evaluatie 
Slagersbedrijf  
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INLEIDING 
 
Deze vragenlijst voor het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is speciaal door Commit ontwikkeld voor 
het slagersbedrijf in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), FNV Bondgenoten en CNV 
Bedrijvenbond. 
Door de vragenlijst en het bijbehorende plan van aanpak in te vullen voldoet u op een relatief snelle en makkelijke manier 
aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim.  
Als u de vragenlijst invult, doorloopt u de hele cyclus van RI&E tot het plan van aanpak. De vragen zijn per onderwerp 
gegroepeerd en voorzien van oplossingsrichtingen en tips die u kunt gebruiken voor het maken van een plan van aanpak.  
De RI&E concentreert zich op de 5 belangrijkste risico’s: 
- Snijgevaar 
- Fysieke belasting (werkhoudingen e.d.) 
- Werken met machines 
- Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
- Agressie & geweld i.v.m. klantcontacten 

 
 

Voorbereiden 
 

Een RI&E is wettelijk verplicht voor alle bedrijven. Maar een RI&E kan ook een hulpmiddel zijn bij uw bedrijfsvoering. Als 
u bijvoorbeeld nieuwe investeringen doet, kunt u door enkele vragen uit de vragenlijst te doorlopen, direct zien of daardoor 
eventueel nieuwe risico’s ontstaan, en hoe u die kunt voorkómen. Of als u veranderingen in de manier van werken aanbrengt, 
kunt u met behulp van uw RI&E bekijken of daarmee ook risico's weg te nemen zijn. 

  
Als u meer dan 25 werknemers heeft is het eveneens wettelijk verplicht om de RI&E door een Arbodienst of een deskundige 
te laten toetsen. De Arbodienst of de deskundige  bekijkt of de RI&E volledig en betrouwbaar is, en geeft adviezen over het 
plan van aanpak.  Omdat deze risico-inventarisatie is erkend door sociale partners, hoeven bedrijven waar in de regel 25 
werknemers of minder aanwezig zijn hun RIE niet meer te laten toetsen. 

 
Ook uw personeel kan u helpen bij het vinden van risico’s in uw bedrijf en meedenken over de oplossingen.  Betrek daarom 
de personeelsleden bij de RIE en bespreek bijvoorbeeld de vragen die op hun van toepassing zijn in een werkoverleg. 
De betrokkenheid van medezeggenschapsorganen zoals de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de ondernemingsraad 
(OR) – en als deze er niet zijn – belanghebbende werknemers is overigens wettelijk voorgeschreven. De OR of PVT moet 
instemmen met de RI&E en het plan van aanpak. 

 
 
 
 

Het invullen van de vragenlijst 
 

U kunt de RI&E zelf uitvoeren, bij voorkeur samen met een medewerker, bijvoorbeeld de Preventiemedewerker of de 
-er). Als er in het bedrijf een medezeggenschapsorgaan is, dan overlegt u met deze over (de 

uitvoering van) de RI&E. Als er in het bedrijf geen OR is dan overlegt u met de medewerkers over (de uitvoering van ) de 
RI&E.  

 
De RI&E wordt getoetst op betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit door een Arbodienst en deze dienst geeft u adviezen 
over de RI&E en het plan van aanpak. Het is handig om vooraf te overleggen dat u dit instrument toepast en hoe u dit denkt 
te doen. Tips die u in dit gesprek krijgt, kunt u overnemen. Dat kan leiden tot een soepelere toetsing, omdat u de ideeën van 
de Arbodienst om tot een goede RI&E te komen al heeft genomen.  

 
 

Bedrijfsgegevens 
 

Op blz. 69 kunt u de bedrijfsgegevens invullen  
 

·  
Profiel 
 

Het profiel van deze schriftelijke Branche RI&E bestaat uit hoofdmodules en submodules. Van de modules 1 t/m 12 hoeft u 
alleen de modules in te vullen die in uw bedrijf voorkomen, de zgn. werkprocessen. De modules 13 t/m 25 zijn verplicht om 
in te vullen.  
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Inventarisatie 
 

De vragen kunnen worden beantwoord met ja, nee of niet van toepassing: 
 

 ja betekent “in orde”; 
 nee betekent dat het onderwerp een aandachtspunt is en dat het onderwerp op moet nemen in het plan van aanpak; 
 Nvt. betekent dat het onderwerp niet voor u van toepassing is.  
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BEDRIJFSKENMERKEN 
 

datum : |_ |_ | -|_ |_ | -|_ |_ |     

naam : ............................................................................................. 

adres : ............................................................................................. 

postcode/plaats : ............................................................................................. 

tel. : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | fax : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

Email : ............................................................................................. 

Ingevuld door : ……………………………………….                   

Contactpersoon : ………………………………………. 

Functie    : ………………………………………. 

Aantal medewerkers totaal:  ................. 

Waarvan:    .............. man   ......... vrouw               full-time: ...................     part-time: ................................ 

Vaste oproepkrachten: …… 

Gemiddeld aantal uitzendkrachten: ……. 

Gemiddeld aantal jeugdigen (16 – 17 jr): …….. 

Gemiddeld aantal kinderen (jonger dan 16 jaar): ……… 

Aantal zwangeren:  ................................  

Aantal ouderen (55 jaar en ouder): …….. 

Aantal werknemers dat de op de werkplek gangbare taal niet spreekt of kan lezen: ……. 

Functies   
Welke functies zijn er binnen uw organisatie te onderscheiden? 

Naam functie:        Aantal medewerkers 

1   vakmedewerker   

2   winkelmedewerker 

3  ................................................................................. 

4  ................................................................................. 

5  ................................................................................. 

 ...........................................   

 ............................................ 

 ............................................. 

 ............................................. 

 .............................................. 
Het verzuim in de afgelopen vier kalenderjaren in verzuimdagen was:   

2 3 __ %  2004 __ %  2005 __ %  2006 __ % 

Werd het arbeidsverzuim veroorzaakt door het werk?          nee      ja 

 Zo ja, welke oorzaak? ...................................................................................................................................... 

De afgelopen 3 jaar zijn er ........  medewerkers vertrokken en zijn  ..........  nieuwe medewerkers in dienst gekomen 

De afgelopen 3 jaar zijn  ............ medewerkers in de WAO/WIA terechtgekomen 
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Welke werkzaamheden komen er voor in het bedrijf?  

 1    slachten  9    garen, roken  

 2    splitsen, afsnijden (technische delen in de been) 10   bereiden van maaltijden 

 3.   uitbenen, verdelen (technische delen uit de been) 11   verkoop winkel 

 4    afvliezen (onderdelen) 12   bezorgen, distributie 

 5    winkelklaar maken, portioneren, verpakken 13   management 

 6    hakken, zagen 14   schoonmaak 

 7    gehakt draaien, mengen 15   ...................................... 

 8    worst maken 15   ...................................... 
  
Chemische stoffen 
Welke chemische stoffen zijn binnen het bedrijf aanwezig en in gebruik? 
Type middel 
(bijv. schoonmaakmiddel) 

Chemische naam /  
werkzame stof 

Toepassing 
 
 

Gebruik per 
jaar 

in liters/kg 
Als er een registratie aanwezig is van chemische stoffen, dan een kopie van de registratie toevoegen. U hoeft  deze tabel dan niet in te vullen 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

................................................ ................................................ ...................................... ................ 

Apparaten / machines / gereedschappen 
Welke apparaten / machines / gereedschappen worden gebruikt? 
 Aantal    Aantal 
 .... vleeswolf  .... compressor 
 .... gehaktmolen  .... rookkast 
 .... cutter  .... vleeswarensnijmachine 
 .... kuipmenger  .... vacuümmachine 
 .... koelmachine  .... vleesvermalser 
 .... lintzaag  .... diepvries 
 .... hakbijlen  .... vliesmachine 
 .... messen  .... sealmachine 
 .... oven  .... gril 
 .... stopbus  .... vaatwasser 
 .... kookketel  .... .......................................................................... 
 .... ..........................................................................  .... .......................................................................... 
 .... ..........................................................................  .... .......................................................................... 
 .... ..........................................................................  .... .......................................................................... 
 .... ..........................................................................  .... .......................................................................... 
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Bij welke werkzaamheden worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt? 
Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden dan gebruikt? (a.u.b. aankruisen)  
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
 
 
 
 
 

Werkzaamheid (verder invullen) 
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Uitbenen                    

Snijwerkzaamheden                    

Schoonmaken                    
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Slachten (voorvoeten, achtervoeten, halve varkens)  
 
1.1 De medewerkers werken met delen vlees, kratjes, etc. die lichter zijn dan 
23 kg. 

  Ja   Nee 

Voor te zwaar tillen wordt 23 kg vaak als richtlijn gebruikt. Het is overigens zwaarder om: 
 15 kg in een voorover gebogen houding neer te moeten zetten; 
 met 15 kg het lichaam te moeten draaien; 
 deze handelingen ook nog heel vaak of de hele dag te moeten doen. 

1.2 Er zijn goede hulpmiddelen aanwezig om zwaar tillen te voorkomen.   Ja   Nee 
Voorbeelden: steekkarren, palletwagens, heftruck  

Oplossing: 

 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen heftruck 

1.3 Langdurig staan wordt zoveel mogelijk voorkomen.   Ja   Nee 
 Langdurig staan (meer dan 1 uur aaneengesloten op 1 plek /vierkante meter) is een zware belasting voor het lichaam. 

Een stasteun is hierbij een goed hulpmiddel. 

Oplossing: 

 Aanschaffen stasteun 
 Taakroulatie  

1.4 Tijdens slachtwerkzaamheden zijn werkzaamheden afwezig waarbij 
boven schouderhoogte moet worden gewerkt. 

 Ja   Nee 

Werkzaamheden waarbij men met opgeheven armen moet werken kan o.a. leiden tot arm- en schouderklachten.  

Oplossing: 

 Aanschaf en gebruik maken van verhogingen 

1.5 Tijdens slachtwerkzaamheden zijn houdingen met gebogen of gedraaide 
rug zoveel mogelijk beperkt. 

 Ja   Nee 

Werkzaamheden die met gebogen of gedraaide rug worden uitgevoerd kunnen rugklachten veroorzaken. 

Oplossing:  

 Voorlichting en instructie over goede werkhoudingen  

1.6 De werkhoogte van de werktafel is aangepast aan de lengte van de 
medewerker. 

 Ja   Nee 

Het werken met een verstelbaar werkblad is ergonomisch gezien het meest ideaal. De hoogte van het werkblad dient 
minimaal te variëren van 90 tot 110 cm. Bij het werken met zware en grote bouten, moet de werkhoogte verminderd 
worden met de gemiddelde objectgrootte. 
Ideale sta-werkhoogte is ca. 5-10 cm onder ellebooghoogte.  

Oplossing: 

 Gebruik maken van instelbare werktafels, hakblokken, etc. 
 Voorlichting en instructie over goede werkhoudingen 

1.7 Duwen en trekken van zware containers, bakken, e.d. wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Veelvuldig zwaar duwen en trekken (> 50 kg. duw- of trekkracht) kan leiden tot rug- en schouderklachten. Dit komt o.a. 
voor bij het verplaatsen van bakken en containers met vleesproducten.  

Oplossing: 

 Goed onderhoud aan de wielen van de rolcontainers. 
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1.8 Ver reiken ( > 40 - 50 cm) wordt voorkomen.  Ja   Nee 

Ver reiken leidt er toe dat men in een gebogen houding gaat werken. Langdurig werken in een gebogen houding kan 
leiden tot rugklachten. 
Voor staand reiken kan een iets groter reikwijdte worden gehanteerd (60 cm).  

1.9 Elke medewerker kent de risico's van de gebruikte schoonmaakmiddelen.  Ja   Nee 
Instrueer de medewerkers in het veilig gebruik van chemische middelen (bijvoorbeeld desinfectiemiddelen) en stel vast 
welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven; dit wordt meestal vermeld op het etiket. Vraag de 
veiligheidsinformatiebladen op bij de leverancier van de gevaarlijke stoffen. Herhaal de instructie regelmatig.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie organiseren 
 Veiligheidsinformatiebladen opvragen bij de leverancier 

1.10 Elke medewerker kent de risico's van biologische stoffen.  Ja   Nee 
Het in contact komen met vlees en bloed hoort bij het slagersvak. De risico's op infecties en de gevolgen worden vaak 
onderschat. Eventueel optredende ziekten worden niet in verband gebracht met het contact in het werk.  
Dieren die gebruikt worden voor consumptie worden streng gecontroleerd. Toch kunnen dieren ziekteverwekkers bevatten 
zonder dat er sprake is van waarneembare ziekteverschijnselen. 
Vooral tijdens het slachten kunnen ziekteverwekkers worden overgedragen van dier naar mens. Dit kunnen bacteriën, 
virussen, schimmels en parasieten zijn. Bekende ziekteverwekkers die overgedragen kunnen worden zijn o.a.: salmonella, 
tetanus en wratten. 
Ziekteverwekkers komen vooral voor in darmen, bloed en ander lichaamsvocht. Naast het contact met besmette delen 
lichaamsdelen of -vocht, kan besmetting plaatsvinden via botsplinters of verontreinigde instrumenten (bijv. messen). 
Contact met mogelijk besmette delen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Standaard hygiëne maatregelen om 
overdracht van besmettingen van mens naar het vlees te voorkomen zijn meestal afdoende om ook besmetting van het 
vlees naar de slager te voorkomen.  

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren over dit onderwerp 
 Medewerkers wijzen op de mogelijkheden van het arbospreekuur 
 

1.11 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking 
over beschermende kleding. 

    Nvt   Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken.   

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

1.12 Messen worden veilig opgeborgen.  Ja   Nee 
De meeste ongevallen met messen zijn het gevolg van ondeskundig gebruik waarbij uitschieten tot zeer ernstig letsel kan 
leiden, slecht onderhoud, foutief opbergen (grijpen in mes) vallen en stoten. 
Een mes moet zo ontworpen zijn dat er een verbreding is bij de overgang van handvat naar snijvlak om wegglijden van de 
hand te voorkomen. Berg de messen veilig op in bijvoorbeeld een messenblok.  

Oplossing: 

 Op diverse plaatsen messenblokken neerzetten 

1.13 Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Ja   Nee 

Voorbeelden zijn schoenen met antislipzolen, veiligheidsschort, veiligheidshandschoen, gehoorbescherming bij schadelijk 
geluid.  

Oplossing: 

 Afspraken vastleggen in bedrijfsreglement 
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Splitsen, afsnijden (technische delen in de been)  
 
2.1 De medewerkers werken met delen vlees, kratten, e.d. die lichter zijn dan 
23 kg. 

  Ja   Nee 

Voor te zwaar tillen wordt 23 kg vaak als richtlijn gebruikt. Het is overigens zwaarder om: 
 15 kg in een voorover gebogen houding neer te moeten zetten; 
 met 15 kg het lichaam te moeten draaien; 
 deze handelingen ook nog heel vaak of de hele dag te moeten doen 

2.2 Er zijn goede hulpmiddelen aanwezig om zwaar tillen te voorkomen.  Ja   Nee 
Voorbeelden: steekkarren, palletwagens, heftruck  

Oplossing: 

 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen heftruck 

2.3 Langdurig staan wordt zoveel mogelijk voorkomen.  Ja   Nee 
Langdurig staan (meer dan 1 uur aaneengesloten op 1 plek /vierkante meter) is een zware belasting voor het lichaam. Een 
stasteun is hierbij een handig hulpmiddel.  

Oplossing: 

 Aanschaffen sta-steun 
 Taakroulatie 

2.4 Tijdens het splitsen, afsnijden en ontvliezen zijn werkzaamheden waarbij 
boven schouderhoogte moet worden gewerkt, afwezig. 

 Ja   Nee 

Werkzaamheden waarbij men met opgeheven armen moet werken kan o.a. leiden tot arm- en schouderklachten.  

Oplossing: 

 Aanschaf en gebruik maken van verhogingen 

2.5 Tijdens het splitsen, afsnijden zijn werkzaamheden waarbij met gebogen 
of gedraaide rug moet worden gewerkt, afwezig. 

                           Ja   Nee 

Werkzaamheden die met gebogen of gedraaide rug worden uitgevoerd kunnen rugklachten veroorzaken.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over goede werkhoudingen 

2.6 Wanneer er een werktafel wordt gebruikt, is deze aangepast aan de lengte 
van de medewerker. 

 Ja   Nee 

Het werken met een verstelbaar werkblad is ergonomisch gezien het meest ideaal. De hoogte van het werkblad dient 
minimaal te variëren van 90 tot 110 cm. Bij het werken met zware en grote bouten, moet de werkhoogte verminderd 
worden met de gemiddelde objectgrootte. Ideale sta-werkhoogte is ca. 5-10 cm onder ellebooghoogte.  

Oplossing: 

 Maak gebruik van instelbare werktafels 
 Voorlichting en instructie over goede werkhoudingen 

2.7 Duwen en trekken van zware containers, bakken, e.d. wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Veelvuldig zwaar duwen en trekken (> 50 kg. duw- of trekkracht) kan leiden tot rug- en schouderklachten. Dit komt o.a. 
voor bij het verplaatsen van bakken en containers met vleesproducten.  

Oplossing: 

 Goed onderhoud aan de wielen van de rolcontainers 
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2.8 Ver reiken (> 40-50 cm) wordt voorkomen.  Ja   Nee 

Ver reiken leidt er toe dat men in een gebogen houding gaat werken. Langdurig werken in een gebogen houding kan 
leiden tot rugklachten. 
Voor staand reiken kan een iets groter reikwijdte worden gehanteerd (60 cm).  

2.9 Elke medewerker kent de risico's van de gebruikte chemische middelen.  Ja   Nee 
Instrueer de medewerkers in het veilig gebruik van chemische middelen (bijv. desinfecteermiddelen) en stel vast welke 
persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven; dit wordt meestal vermeld op het etiket. Vraag de 
veiligheidsinformatiebladen op bij de leverancier van de gevaarlijke stoffen. Herhaal de instructie regelmatig.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie organiseren over het veilig gebruik van chemische middelen 
 Veiligheidsinformatiebladen opvragen bij de leverancier. 

2.10 Elke medewerker kent de risico's van biologische stoffen.                       Ja   Nee 
De kans dat ziekteverwekkers overgedragen worden van het vlees naar de mens is bij een slagersbedrijf gering 
(uitgezonderd slachten). Besmettingen/infecties vinden vooral plaats via snij en schaafwonden. Standaard hygiëne 
maatregelen om overdracht van besmettingen van mens naar het vlees te voorkomen zijn meestal afdoende om ook 
besmetting van het vlees naar de mens te voorkomen. 
Laat werknemers die langdurig of vaak last hebben van infecties (aan de handen) contact opnemen met een bedrijfsarts.  

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren over de risico’s van biologische stoffen 
 Medewerkers wijzen op de mogelijkheid van het arbospreekuur 

2.11 Messen worden veilig opgeborgen.  Ja   Nee 
De meeste ongevallen met messen zijn het gevolg van ondeskundig gebruik waarbij uitschieten tot zeer ernstig letsel kan 
leiden, slecht onderhoud, foutief opbergen (grijpen in mes) vallen en stoten. 
Een mes moet zo ontworpen zijn dat er een verbreding is bij de overgang van handvat naar snijvlak om wegglijden van de 
hand te voorkomen. Berg de messen veilig op in bijvoorbeeld een messenblok.  

Oplossing: 

 Op diverse plaatsen messenblokken neerzetten 

2.12 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking 
over beschermende kleding. 

 Nvt   Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken.   

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

2.13 Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Ja   Nee 

Voorbeelden zijn schoenen met antislipzolen, veiligheidsschort , veiligheidshandschoen, gehoorbescherming bij schadelijk 
geluid.  

Oplossing: 

 Gemaakte afspraken vastleggen in het bedrijfsreglement 
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Uitbenen, verdelen (technische delen uit de been)  
3.1 De medewerkers tillen delen vlees, kratjes, e.d. die lichter zijn dan 23 kg.  Ja   Nee 

Voor te zwaar tillen wordt 23 kg vaak als richtlijn gebruikt. Het is overigens zwaarder om: 
 15 kg in een voorover gebogen houding neer te moeten zetten; 
 met 15 kg het lichaam te moeten draaien; 
 deze handelingen ook nog heel vaak of de hele dag te moeten doen  

3.2 Er zijn goede hulpmiddelen om zwaar tillen te voorkomen.  Ja   Nee 
Voorbeelden: steekkarren, palletwagens, heftruck  

Oplossing: 

 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen heftruck  

3.3 Langdurig staan wordt zoveel mogelijk voorkomen.  Ja   Nee 
Langdurig staan (meer dan 1 uur aaneengesloten op 1 plek /vierkante meter) is een zware belasting voor het lichaam. Een 
stasteun is hierbij een goed hulpmiddel.  

Oplossing: 

 Aanschaffen sta-steun 
 Taakroulatie 

3.4 Tijdens het uitbenen en verdelen zijn werkzaamheden waarbij boven 
schouderhoogte moet worden gewerkt, afwezig. 
Oplossing: 

 Aanschaf en gebruik maken van verhogingen 

 Ja   Nee 

3.5 Wanneer een werktafel wordt gebruikt, is deze in hoogte verstelbaar.  Ja   Nee 
Het werken met een verstelbaar werkblad is ergonomisch gezien het meest ideaal. De hoogte van het werkblad dient 
minimaal te variëren van 90 tot 110 cm. Bij het werken met zware en grote bouten, moet de werkhoogte verminderd 
worden met de gemiddelde objectgrootte. Ideale sta-hoogte is ca. 5-10 cm onder ellebooghoogte.  

Oplossing: 

 Gebruik maken van in hoogte verstelbare werktafels  

3.6 Duwen en trekken van zware containers, bakken, e.d. wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Veelvuldig zwaar duwen en trekken (> 50 kg. duw- of trekkracht) kan leiden tot rug- en schouderklachten. Dit komt o.a. 
voor bij het verplaatsen van bakken en containers met vleesproducten.  

Oplossing: 

 Goed onderhoud aan de wielen van de rolcontainers 

3.7 Ver reiken (> 40-50 cm) wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Ver reiken leidt er toe dat men in een gebogen houding gaat werken. Langdurig werken in een gebogen houding kan 
leiden tot rugklachten. 
Voor staand reiken kan een iets groter reikwijdte worden gehanteerd (60 cm).  

3.8 Elke medewerker kent de risico's van de gebruikte chemische middelen.  Ja   Nee 
Instrueer de medewerkers in het veilig gebruik van chemische middelen (bijv. desinfecteermiddelen) en stel vast welke 
persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven; dit wordt meestal vermeld op het etiket. Vraag de 
veiligheidsinformatiebladen op bij de leverancier van de gevaarlijke stoffen. Herhaal de instructie regelmatig.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie organiseren over het veilig gebruik van chemische middelen 
 Veiligheidsinformatiebladen opvragen bij de leverancier 

3.9 Elke medewerker kent de risico's van biologische stoffen.  Ja   Nee 
De kans dat ziekteverwekkers overgedragen worden van het vlees naar de mens is bij een slagersbedrijf gering 
(uitgezonderd slachten). Besmettingen/infecties vinden vooral plaats via snij en schaafwonden. Standaard hygiëne 
maatregelen om overdracht van besmettingen van mens naar het vlees te voorkomen zijn meestal afdoende om ook 
besmetting van het vlees naar de mens te voorkomen. 
Laat werknemers die langdurig of vaak last hebben van infecties (aan de handen) contact opnemen met een bedrijfsarts.  

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren 
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3.10 Messen worden veilig opgeborgen.  Ja   Nee 
De meeste ongevallen met messen zijn het gevolg van ondeskundig gebruik waarbij uitschieten tot zeer ernstig letsel kan 
leiden, slecht onderhoud, foutief opbergen (grijpen in mes) vallen en stoten. 
Een mes moet zo ontworpen zijn dat er een verbreding is bij de overgang van handvat naar snijvlak om wegglijden van de 
hand te voorkomen. Berg de messen op een veilige op in bijvoorbeeld een messenblok.  

Oplossing: 

 Op diverse plaatsen messenblokken neerzetten 

3.11 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking 
over beschermende kleding. 

 Nvt.   Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken.   

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

3.12 Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

                                   Ja   
Nee 

Tijdens het uitbenen is het dragen van een veiligheidsschort en een veiligheidshandschoen verplicht.  

Oplossing: 

 Afspraken vastleggen in het bedrijfsreglement 
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Afvliezen (onderdelen)  
 
4.1 De medewerkers werken met delen vlees, kratten, e.d. die lichter zijn dan 
23 kg. 

 Ja   Nee 

Voor te zwaar tillen wordt 23 kg vaak als richtlijn gebruikt. Het is overigens zwaarder om: 
 15 kg in een voorover gebogen houding neer te moeten zetten; 
 met 15 kg het lichaam te moeten draaien; 
 deze handelingen ook nog heel vaak of de hele dag te moeten doen 

4.2 Er zijn goede hulpmiddelen aanwezig om zwaar tillen te voorkomen.  Ja   Nee 
Voorbeelden: steekkarren, palletwagens, heftruck  

Oplossing: 

 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen heftruck 

4.3 Langdurig staan wordt zoveel mogelijk voorkomen.  Ja   Nee 
Langdurig staan (meer dan 1 uur aaneengesloten op 1 plek /vierkante meter) is een zware belasting voor het lichaam. Een 
stasteun is hierbij een goed hulpmiddel.  

Oplossing: 

 Wissel staand werk zoveel mogelijk af met andere (niet staande) werkzaamheden 
 Aanschaffen sta-steun 

4.4 De werktafel is aangepast aan de lengte van de medewerker.  Ja   Nee 
Het werken met een verstelbaar werkblad is ergonomisch gezien het meest ideaal. De hoogte van het werkblad dient 
minimaal te variëren van 90 tot 110 cm. Bij het werken met zware en grote delen vlees, moet de werkhoogte verminderd 
worden met de gemiddelde objectgrootte. 
Aandachtspunt is ook dat het hangwerk is aangepast, zodat het overpakken naar de werktafel minder lichamelijke 
belasting veroorzaakt.  

Oplossing: 

 Gebruik maken van in hoogte verstelbare werktafels 

4.5 Duwen en trekken van zware containers en bakken wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Veelvuldig zwaar duwen en trekken (> 50 kg. duw- of trekkracht) kan leiden tot rug- en schouderklachten. Dit komt o.a. 
voor bij het verplaatsen van bakken en containers met vleesproducten.  

Oplossing: 

 Goed onderhoud aan de wielen van de rolcontainers 

4.6 Ver reiken (> 40-50 cm) wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Ver reiken leidt er toe dat men in een gebogen houding gaat werken. Langdurig werken in een gebogen houding kan 
leiden tot rugklachten. 
Voor staand reiken kan een iets groter reikwijdte worden gehanteerd (60 cm).  

4.7 Elke medewerker kent de risico's van de gebruikte chemische middelen.  Ja   Nee 
Instrueer de medewerkers in het veilig gebruik van chemische middelen (bijv. desinfecteermiddelen) en stel vast welke 
persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven; dit wordt meestal vermeld op het etiket. Vraag de 
veiligheidsinformatiebladen op bij de leverancier van de gevaarlijke stoffen. Herhaal de instructie regelmatig. 

Oplossing: 

 Voorlichting en onderricht organiseren 
 Veiligheidsinformatiebladen opvragen bij de leverancier  
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4.8 Elke medewerker kent de risico's van biologische stoffen.  Ja   Nee 

De kans dat ziekteverwekkers overgedragen worden van het vlees naar de mens is bij een slagersbedrijf gering 
(uitgezonderd slachten). Besmettingen/infecties vinden vooral plaats via snij en schaafwonden. Standaard hygiëne 
maatregelen om overdracht van besmettingen van mens naar het vlees te voorkomen zijn meestal afdoende om ook 
besmetting van het vlees naar de mens te voorkomen. 
Laat werknemers die langdurig of vaak last hebben van infecties (aan de handen) contact opnemen met een bedrijfsarts.  

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren 

4.9 Messen worden veilig opgeborgen.  Ja   Nee 
De meeste ongevallen met messen zijn het gevolg van ondeskundig gebruik waarbij uitschieten tot zeer ernstig letsel kan 
leiden, slecht onderhoud, foutief opbergen (grijpen in mes) vallen en stoten. 
Een mes moet zo ontworpen zijn dat er een verbreding is bij de overgang van handvat naar snijvlak om wegglijden van de 
hand te voorkomen. Berg de messen veilig op in bijvoorbeeld een messenblok.  

Oplossing: 

 Op diverse plaatsen messenblokken neerzetten 

4.10 De medewerkers zijn geïnstrueerd om de vliesmachine veilig te 
gebruiken. 

  Ja   Nee 

Enkele veiligheidsmaatregelen bij het werken met de vliesmachine: 
 de onderdelen van de machine moeten goed gemonteerd zijn; 
 de gebruiker moet altijd geconcentreerd werken 
 mouwen van jassen moeten gesloten en liefst opgerold zijn; 
 er zijn speciale handschoenen die het werken met de machine veiliger maken. 

 
Verder moet de machine zijn voorzien van de volgende veiligheidsvoorzieningen: 
 afschermkappen van draaiende delen; 
 buik- of voetschakelaar. Dit is een extra schakelaar die de machine uitschakelt als deze wordt losgelaten 

(noodstopschakelaar). 

Oplossing: 

 Instructie organiseren over veilig werken met de afvliesmachine 
 Aanschaf handschoenen voor afvliezen 
 Afschermkappen (terug) plaatsen op afvliesmachine 
 Buik- of voetschakelaar monteren op afvliesmachine 

4.11 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking 
over beschermende kleding. 

 Nvt.   Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken.   

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

4.12 Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Ja   Nee 

Er zijn speciale veiligheidshandschoenen die het werken met de vlies/afzwoerdmachine veiliger maken.  

Oplossing: 

 Afspraken over het dragen van PBM’s opnemen in bedrijfsreglement 

4.13 Bij het schoonmaken van de afvliesmachine met water is de elektriciteit 
uitgeschakeld. 

  Ja   Nee 

Tijdens het schoonmaken is het veiliger om de stekker uit het stopcontact te doen. Elektriciteit en water is erg gevaarlijk.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over de risico’s van water en elektriciteit 
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Winkelklaar maken, portioneren, verpakken  
 
5.1 De medewerkers tillen kratjes, bakken, e.d. die lichter zijn dan 23 kg.  Ja   Nee 

Voor te zwaar tillen wordt 23 kg vaak als richtlijn gebruikt. Het is overigens zwaarder om: 
 15 kg in een voorover gebogen houding neer te moeten zetten; 
 met 15 kg het lichaam te moeten draaien; 
 deze handelingen ook nog heel vaak of de hele dag dat te moeten doen.  

5.2 Er zijn goede hulpmiddelen aanwezig om zwaar tillen te voorkomen.  Ja   Nee 
Voorbeelden: steekkarren, palletwagens, heftruck  

Oplossing: 

 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen heftruck  

5.3 Duwen en trekken van zware containers, bakken, e.d. wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Veelvuldig zwaar duwen en trekken (> 50 kg. duw- of trekkracht) kan leiden tot rug- en schouderklachten. Dit komt o.a. 
voor bij het verplaatsen van bakken en containers met vleesproducten. Duwen is een mindere belasting dan trekken. 

Oplossing: 

 Goed onderhoud aan de wielen van de rolcontainer 

5.4 Langdurig staan wordt zoveel mogelijk voorkomen.  Ja   Nee 
Langdurig staan (meer dan 1 uur aaneengesloten op 1 plek /vierkante meter) is een zware belasting voor het lichaam. Een 
stasteun is hierbij een goed hulpmiddel. 

Oplossing: 

 Aanschaffen sta-steun 
 Taakroulatie 

5.5 De werktafel is aangepast aan de lengte van de medewerker.   Ja   Nee 
Het werken met een verstelbaar werkblad is ergonomisch gezien het meest ideaal. De hoogte van het werkblad dient 
minimaal te variëren van 90 tot 110 cm. Bij het werken met bijvoorbeeld zware en grote bouten moet de werkhoogte 
verminderd worden met de gemiddelde objectgrootte. 
Ideale sta-werkhoogte is ca. 5-10 cm onder ellebooghoogte. 

Oplossing: 

 Maak gebruik van instelbare werktafels 
 Voorlichting en onderricht over goede werkhoudingen 

5.6 Tijdens het portioneren en verpakken worden repeterende handelingen 
zoveel mogelijk voorkomen. 

 Ja   Nee 

Repeterende handelingen zijn zich steeds herhalende bewegingen met de hand of arm, zoals handmatig inpakwerk. De 
zwaarte wordt bepaald door het tempo, de hoeveelheid, kracht en de houding van de hand en arm. Repeterende 
handelingen lichter als u:  
 de vingers, pols en elleboog in een neutrale stand houdt; dus niet extreem gebogen, overstrekt of gedraaid  
 niet teveel kracht zet   
 het tempo van de bewegingen vermindert 
 repeterende bewegingen regelmatig afwisselt met andere werkzaamheden. 

Oplossing: 

 Taakroulatie 
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5.7 Messen worden veilig opgeborgen.  Ja   Nee 

De meeste ongevallen met messen zijn het gevolg van ondeskundig gebruik waarbij uitschieten tot zeer ernstig letsel kan 
leiden, slecht onderhoud, foutief opbergen (grijpen in mes) vallen en stoten. 
Een mes moet zo ontworpen zijn dat er een verbreding is bij de overgang van handvat naar snijvlak om wegglijden van de 
hand te voorkomen. Berg de messen veilig op in bijvoorbeeld een messenblok. 

Oplossing: 

 Op diverse plaatsen messenblokken neerzetten 

5.8 De medewerkers zijn geïnstrueerd om de inpakmachine veilig te 
gebruiken. 

 Ja   Nee 

Duidelijke afspraken over het verhelpen van storingen en het veilig schoonmaken van de machine kunnen ongevallen 
voorkomen. 

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over het veilig werken met de inpakmachine 

5.9 Indien de machine schadelijk geluid veroorzaakt, is dit aangegeven.                          Nvt    Ja   
Nee 

Het voorkomen van hard geluid is de beste oplossing. Medewerkers kunnen elkaar tijdens het werk goed verstaan en 
kunnen zonder gehoorbescherming makkelijker werken. Probeer bij een nieuwe aanschaf schadelijk geluid te voorkomen. 
Als dat niet kan, probeer dan geluidsoverlast te verminderen door bijv. een kast met geluiddempend materiaal om de 
geluidsbron te zetten. 
Als ook dit niet kan of niet voldoende is ga dan pas over tot het verstrekken van beschermingsmiddelen aan de 
medewerkers. 

Oplossing: 

 Waarschuwingssticker aanbrengen dat gehoorbescherming verplicht is 
 Gehoorbescherming beschikbaar stellen 

5.10 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking 
over beschermende kleding. 

 Nvt.   Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken. 

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

5.11 De medewerkers kennen de risico's van biologische stoffen.   Ja   Nee 
De kans dat ziekteverwekkers overgedragen worden van het vlees naar de mens is bij een slagersbedrijf gering 
(uitgezonderd slachten). Besmettingen/infecties vinden vooral plaats via snij en schaafwonden. Standaard hygiëne 
maatregelen om overdracht van besmettingen van mens naar het vlees te voorkomen zijn meestal afdoende om ook 
besmetting van het vlees naar de mens te voorkomen. 
Laat werknemers die langdurig of vaak last hebben van infecties (aan de handen) contact opnemen met een bedrijfsarts.  

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren over de risico’s van biologische stoffen 
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Hakken, zagen (bijv. karbonades, schenkels)  
 
6.1 De medewerkers tillen delen vlees, kratten, e.d. die lichter zijn dan 23 kg.   Ja   Nee 

Voor te zwaar tillen wordt 23 kg vaak als richtlijn gebruikt. Het is overigens zwaarder om: 
 15 kg in een voorover gebogen houding neer te moeten zetten; 
 met 15 kg het lichaam te moeten draaien; 
 deze handelingen ook nog heel vaak of de hele dag dat te moeten doen.  

6.2 Er zijn goede hulpmiddelen aanwezig om zwaar tillen te voorkomen.   Ja   Nee 
Voorbeelden: steekkarren, palletwagens, heftruck  

Oplossing: 

 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen heftruck 

6.3 De werktafel en het hakblok zijn aangepast aan de lengte van de 
medewerker. 

 Ja   Nee 

Vaak staan alle machines op hetzelfde werkblad. Elke machine heeft echter zijn eigen werkhoogte. Kies daarom voor 
aparte werkbladen waarop de machines komen te staan. Bepaal de hoogte van het werkblad zo, dat de medewerker niet 
voorovergebogen hoeft te staan of boven schouderhoogte moet werken. 
Het werken met een verstelbaar werkblad is ergonomisch gezien het meest ideaal. De hoogte van het werkblad dient 
minimaal te variëren van 90 tot 110 cm. Bij het werken met zware en grote delen vlees, moet de werkhoogte verminderd 
worden met de gemiddelde objectgrootte. Ideale sta-werkhoogte is ca. 5-10 cm onder ellebooghoogte.  

Oplossing: 

 Maak gebruik van instelbare werktafels en hakblokken 

6.4 Langdurig staan wordt zoveel mogelijk voorkomen.    Ja   Nee 
Langdurig staan (meer dan 1 uur aaneengesloten op 1 plek /vierkante meter) is een zware belasting voor het lichaam. Een 
stasteun is hierbij een goed hulpmiddel.  

Oplossing: 

 Aanschaffen sta-steun 
 Taakroulatie 

6.5 Tijdens de werkzaamheden met de lintzaag of cirkelzaag kan men elkaar 
op 1 meter afstand duidelijk verstaan zonder met stemverheffing te praten. 

  Ja   Nee 

Als dat niet het geval is kunt u er van uit gaan dat het geluid schadelijk is. Bij de lintzaag kan het niveau van schadelijk 
geluid boven de 100 dB(A) uitkomen. Blootstellingen van enkele minuten per dag kunnen al tot gehoorschade leiden. In 
deze situatie is gehoorbescherming verplicht (> 85 dB(A).  
Het voorkomen van hard geluid (> 80 dB(A) is de beste oplossing. Medewerkers kunnen elkaar tijdens het werk goed 
verstaan en kunnen zonder gehoorbescherming makkelijker werken. Probeer bij een nieuwe aanschaf schadelijk geluid te 
voorkomen. Als dat niet kan, probeer dan geluidsoverlast te verminderen door bijv. een kast met geluiddempend materiaal 
om de geluidsbron te zetten. 
Als ook dit niet kan of niet voldoende is ga dan pas over tot het verstrekken van beschermingsmiddelen aan uw 
medewerkers. 
 Vanaf 80 dB(A) wordt gehoorbescherming geadviseerd. 
 Vanaf 85 dB(A) is gehoorbescherming wettelijk verplicht. 
Bij twijfel dient de dagdosis te worden bepaald.  

6.6 Indien de elektrische zagen schadelijk geluid veroorzaken, is dit 
aangegeven met een waarschuwingssticker. 

 Nvt   Ja   Nee 

 Door een waarschuwingssticker op de machine aan te brengen worden de medewerkers extra geattendeerd op het 
dragen van gehoorbescherming.  

Oplossing: 

 Sticker aanbrengen op de machine met de vermelding dat gehoorbescherming verplicht is. 
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6.7 De beveiliging van de lintzaag wordt ALTIJD gebruikt.  Ja   Nee 
De lintzaag dient te zijn voorzien van: 
 scharnierbare afdrukarm 
 noodstop met zaagrem 
 het zaagblad niet verder vrij dan nodig 
Duidelijke afspraken moeten gemaakt zijn om de noodzakelijke beveiliging altijd toe te passen met extra aandacht voor het 
schoonmaken van de lintzaag.   

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over veilig werken met de lintzaag. 

6.8 Messen worden veilig opgeborgen.              Ja   Nee 
De meeste ongevallen met messen zijn het gevolg van ondeskundig gebruik waarbij uitschieten tot zeer ernstig letsel kan 
leiden, slecht onderhoud, foutief opbergen (grijpen in mes) vallen en stoten. 
Een mes moet zo ontworpen zijn dat er een verbreding is bij de overgang van handvat naar snijvlak om wegglijden van de 
hand te voorkomen. Berg de messen veilig op in bijvoorbeeld een messenblok.  

Oplossing: 

 Op diverse plaatsen messenblokken neerzetten 

6.9 De elektrische zagen worden bij het onderhoud beoordeeld op 
trillingsbelasting. 

 Ja   Nee 

Goed onderhoud voorkomt onnodige speling en extra trillingen. Hand- en armtrillingen kunnen bijv. "dode vingers" en 
gewrichtsklachten veroorzaken.  

Oplossing: 

 Zagen opnemen in onderhoudsschema 
 Zagen bij onderhoud controleren op trillingen 

6.10 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking 
over beschermende kleding. 

 Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken.  

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

6.11 De medewerkers kennen de risico's van biologische stoffen.  Ja   Nee 
De kans dat ziekteverwekkers overgedragen worden van het vlees naar de mens is bij een slagersbedrijf gering 
(uitgezonderd slachten). Besmettingen/infecties vinden vooral plaats via snij en schaafwonden. Standaard hygiëne 
maatregelen om overdracht van besmettingen van mens naar het vlees te voorkomen zijn meestal afdoende om ook 
besmetting van het vlees naar de mens te voorkomen. 
Laat werknemers die langdurig of vaak last hebben van infecties (aan de handen) contact opnemen met een bedrijfsarts.  

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren over de risico’s van biologische stoffen 

6.12 Bij het schoonmaken van de elektrische zaag met water is de elektriciteit 
uitgeschakeld. 

 Ja   Nee 

Tijdens het schoonmaken is het veiliger om de stekker uit het stopcontact te doen. Elektriciteit en water is erg gevaarlijk.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over de risico’s van water en elektriciteit 
 Opnemen in werkinstructie 
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Gehakt draaien, mengen 
 
7.1 De medewerkers hebben de beschikking over de juiste hulpmiddelen bij 
het vullen van de gehaktmolen. 

  Ja   Nee 

Tijdens het handmatig vullen van de gehaktmachine is het tillen van bakken boven schouderhoogte belastend voor de rug. 
Automatisch vullen met behulp van een hefinrichting kan dit voorkomen. Ook het tillen met meerdere personen kan men 
zien als een "hulpmiddel".  

Oplossing: 

 Gebruik maken van een hefinrichting 
 Met meerdere personen tillen 

7.2 Tijdens het gehakt draaien kan men elkaar op 1 meter afstand duidelijk 
verstaan zonder met stemverheffing te praten. 

 Ja   Nee 

Als dat niet het geval is kunt u er van uit gaan dat het geluid schadelijk is. Bij de lintzaag kan het niveau van schadelijk 
geluid boven de 100 dB(A) uitkomen. Blootstellingen van enkele minuten per dag kunnen al tot gehoorschade leiden. In 
deze situatie is gehoorbescherming verplicht (> 85 dB(A).  
Het voorkomen van hard geluid (> 80 dB(A) is de beste oplossing. Medewerkers kunnen elkaar tijdens het werk goed 
verstaan en kunnen zonder gehoorbescherming makkelijker werken. Probeer bij een nieuwe aanschaf schadelijk geluid te 
voorkomen. Als dat niet kan, probeer dan geluidsoverlast te verminderen door bijv. een kast met geluiddempend materiaal 
om de geluidsbron te zetten. 
Als ook dit niet kan of niet voldoende is ga dan pas over tot het verstrekken van beschermingsmiddelen aan uw 
medewerkers. 
 Vanaf 80 dB(A) wordt gehoorbescherming geadviseerd. 
 Vanaf 85 dB(A) is gehoorbescherming wettelijk verplicht. 
Bij twijfel dient de dagdosis te worden bepaald.  

Oplossing: 

 Gehoorbescherming beschikbaar stellen 

7.3 Indien de gehaktmachine schadelijk geluid veroorzaakt, is dit aangegeven 
met een waarschuwingssticker. 

 Nvt   Ja   Nee 

Door een waarschuwingssticker op de machine aan te brengen worden de medewerkers extra geattendeerd op het dragen 
van gehoorbescherming.  

Oplossing: 

 Sticker aanbrengen dat gehoorbescherming verplicht is 

7.4 Medewerkers zijn voorgelicht om de gehaktmolen en overige 
arbeidsmiddelen veilig te gebruiken. 

 Ja   Nee 

Extra aandachtspunt hierbij is snij- en beknellinggevaar tijdens demontage- en schoonmaakwerkzaamheden. Schakel de 
elektriciteit van de machine uit tijdens schoonmaakwerkzaamheden met water.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie organiseren over het veilig werken met de gehaktmolen 

7.5 De medewerkers kennen de risico's van de gebruikte chemische middelen.  Ja   Nee 
Instrueer de medewerkers in het veilig gebruik van chemische middelen en stel vast welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden voorgeschreven; dit wordt meestal vermeld op het etiket. Vraag de 
veiligheidsinformatiebladen op bij de leverancier van de gevaarlijke stoffen. Herhaal de instructie regelmatig.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie organiseren over het veilig gebruik van chemische middelen 
 Veiligheidsinformatiebladen opvragen bij de leverancier 
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7.6 De medewerkers kennen de risico's van biologische stoffen.  

  Ja   Nee 
Voor het prepareren van gehakt worden vaak mengsels gebruikt van kruiden, specerijen en kleurstoffen. Vooral de 
specerijen en kleurstoffen kunnen zeer prikkelend zijn en tot klachten leiden, zoals allergische reacties en prikkeling van de 
ademhalingswegen. In dat geval is nader onderzoek gewenst. 
De kans dat ziekteverwekkers overgedragen worden van het vlees naar de mens is bij een slagersbedrijf gering 
(uitgezonderd slachten). Besmettingen/infecties vinden vooral plaats via snij en schaafwonden. Standaard hygiëne 
maatregelen om overdracht van besmettingen van mens naar het vlees te voorkomen zijn meestal afdoende om ook 
besmetting van het vlees naar de mens te voorkomen. 
Laat werknemers die langdurig of vaak last hebben van infecties (aan de handen) contact opnemen met een bedrijfsarts.  

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren over de risico’s van biologische stoffen 

7.7 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking over 
beschermende kleding. 

 Nvt.   Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken. 

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

7.8 Bij het schoonmaken van de gehaktmachines met water is de elektriciteit 
uitgeschakeld. 
Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over het veilig schoonmaken van de gehaktmachine 
 Opnemen in werkinstructie 

 

 Ja   Nee 
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Worst maken  
 
8.1 Er zijn goede hulpmiddelen aanwezig om zwaar tillen te voorkomen.  Ja   Nee 

Voorbeelden: steekkarren, palletwagens, heftruck  

Oplossing: 

 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen heftruck 

8.2 Tijdens het gebruik van de cutter kan men elkaar op 1 meter afstand 
duidelijk verstaan zonder met stemverheffing te praten. 

 Ja   Nee 

Als dat niet het geval is kunt u er van uit gaan dat het geluid schadelijk is. Bij de lintzaag kan het niveau van schadelijk 
geluid boven de 100 dB(A) uitkomen. Blootstellingen van enkele minuten per dag kunnen al tot gehoorschade leiden. In 
deze situatie is gehoorbescherming verplicht (> 85 dB(A).  
Het voorkomen van hard geluid (> 80 dB(A) is de beste oplossing. Medewerkers kunnen elkaar tijdens het werk goed 
verstaan en kunnen zonder gehoorbescherming makkelijker werken. Probeer bij een nieuwe aanschaf schadelijk geluid te 
voorkomen. Als dat niet kan, probeer dan geluidsoverlast te verminderen door bijv. een kast met geluiddempend materiaal 
om de geluidsbron te zetten. 
Als ook dit niet kan of niet voldoende is ga dan pas over tot het verstrekken van beschermingsmiddelen aan uw 
medewerkers. 
 Vanaf 80 dB(A) wordt gehoorbescherming geadviseerd. 
 Vanaf 85 dB(A) is gehoorbescherming wettelijk verplicht. 
Bij twijfel dient de dagdosis te worden bepaald.  

Oplossing: 

 Gehoorbescherming beschikbaar stellen 

8.3 Indien de cutter schadelijk geluid veroorzaakt, is dit aangegeven met een 
waarschuwingssticker. 

 Nvt   Ja   Nee 

Door een waarschuwingssticker op de machine aan te brengen worden de medewerkers extra geattendeerd op het dragen 
van gehoorbescherming.  

Oplossing: 

 Sticker aanbrengen op de machine met de vermelding dat gehoorbescherming verplicht is. 

8.4 Medewerkers zijn voorgelicht om de gehaktmolen, de cutter en overige 
arbeidsmiddelen veilig te gebruiken. 

 Ja   Nee 

Maak goede afspraken over veilige demontage- en schoonmaakwerkzaamheden van de cutter en de gehaktmolen. 
Schakel de elektriciteit van de machine uit tijdens schoonmaakwerkzaamheden met water.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over veilig werken  

8.5 De medewerkers kennen de risico's van de gebruikte chemische middelen.                   Ja   Nee 
Hierbij kan men denken aan schoonmaakmiddelen (desinfectiemiddelen) en kruidenmengsels die allergieën kunnen 
veroorzaken. 
Via het etiket en productinformatiebladen worden de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu door 
middel van symbolen en de daarbij behorende R(=gevaar) en S(=veiligheid) zinnen aangegeven. 
Blootstelling aan chemische middelen kan plaatsvinden via: 
 Inademing van dampen, gassen, nevels, stof, kruidenmengsels 
 huid- en slijmvlies blootstelling (veelal handen, onderarmen en gezicht) 
 mond (spijsverteringskanaal) eten en drinken op de werkplek 

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie organiseren over het veilig gebruik van chemische middelen 
 Veiligheidsinformatiebladen opvragen bij de leverancier  
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8.6 De medewerkers kennen de risico's van biologische stoffen.  Ja   Nee 

Voor het prepareren van worst worden vaak mengsels gebruikt van kruiden, specerijen en kleurstoffen. Vooral de 
specerijen en kleurstoffen kunnen zeer prikkelend zijn en tot klachten leiden, zoals allergische reacties en prikkeling van de 
ademhalingswegen. In dat geval is nader onderzoek gewenst. 
De kans dat ziekteverwekkers overgedragen worden van het vlees naar de mens is bij een slagersbedrijf gering 
(uitgezonderd slachten). Besmettingen/infecties vinden vooral plaats via snij en schaafwonden. Standaard hygiëne 
maatregelen om overdracht van besmettingen van mens naar het vlees te voorkomen zijn meestal afdoende om ook 
besmetting van het vlees naar de mens te voorkomen. 
Laat werknemers die langdurig of vaak last hebben van infecties (aan de handen) contact opnemen met een bedrijfsarts.  

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren over de risico’s van biologische stoffen 

8.7 Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Ja   Nee 

Bijvoorbeeld handschoenen tijdens handmatig mengen.  

Oplossing: 

 Afspraken vastleggen in het bedrijfsreglement 

8.8 De medewerkers zijn voorgelicht om de cutter, de stopmachine, etc. veilig 
te gebruiken. 

 Ja   Nee 

Duidelijke afspraken over het verhelpen van storingen en het veilig schoonmaken van de machine kunnen ongevallen 
voorkomen.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over veilig werken met de cutter, stopmachine, etc. 
  

8.9  In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking over 
beschermende kleding. 

 Nvt.  Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken.   

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

8.10 Bij het schoonmaken van elektrische apparatuur met water is de 
elektriciteit uitgeschakeld. 

   Ja   Nee 

Tijdens het schoonmaken is het veiliger om de stekker uit het stopcontact te doen. Elektriciteit en water is erg gevaarlijk. 

Oplossing: 

 Voorlichting organiseren over het veilig schoonmaken van elektrische apparatuur 
 Uitschakelen elektriciteit bij schoonmaken elektrische apparatuur opnemen in werkinstructie 
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Garen, roken  
 
9.1 Langdurig staande werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgewisseld 
met andere (niet staande) werkzaamheden. 

 Ja   Nee 

Langdurig staan (meer dan 1 uur aaneengesloten op 1 plek /vierkante meter) is een zware belasting voor het lichaam. 

Oplossing: 

 Taakroulatie invoeren 
 Zitgelegenheid creëren 
 Stasteunen aanschaffen en gebruiken 

9.2 Indien er een kookketel aanwezig is, is deze voorzien van een aftapkraan 
met vergrendelbare plug. 

 Ja   Nee 

Hiermee wordt het per ongeluk openen van de aftapkraan voorkomen  (kokend water). 
Sommige aftapkranen zijn voorzien van een verwijderbare handel voor het open en dicht draaien.  

Oplossing: 

 Kookketel voorzien van aftapkraan met vergrendeling 

9.3 De apparatuur is schoon, wordt goed onderhouden en bevat een 
deugdelijke thermostaat. 

 Ja   Nee 

Oplossing: 

 Schoonmaak- en onderhoudsregime opstellen 
 Thermostaat installeren of repareren 

9.4 Voorkomen wordt dat medewerkers worden blootgesteld aan rookgassen.  Ja   Nee 
Soms kan men worden blootgesteld aan rookgassen vanwege: 
 slecht sluitende deur 
 te vroeg openen van de rookkast 
 lekkage bij de rookpot 
Over het algemeen kan goed onderhoud en kennis van zaken veel ongemak voorkomen. Vooral de rookafvoer verdient 
aandacht, omdat deze meestal slecht wordt onderhouden; als de kast wordt geopend dan komt er veel rook, dat normaal 
afgevoerd had moeten zijn, de werkruimte in.  

Oplossing: 

 Rookkast niet te vroeg openen 
 Rookafvoer periodiek checken op een goede werking 
 Extra afzuiging installeren 

9.5 Hete delen zijn geïsoleerd.   Ja   Nee 
Hete delen dienen geïsoleerd te zijn tot handwarmte. Indien dit niet mogelijk is wordt geadviseerd om persoonlijke 
beschermingsmiddelen te gebruiken. Met name tijdens het openen van de steamer zijn er risico’s aanwezig op verbranding 
van gezicht en handen.  

Oplossing: 

 Hete delen van rookkasten, kookketels, etc. isoleren 

9.6 Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Ja   Nee 

Bijvoorbeeld thermische handschoenen.  

Oplossing: 

 Afspraken vastleggen in bedrijfsreglement 
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9.7 De medewerkers kennen de risico's van de gebruikte chemische middelen.  Ja   Nee 

Instrueer de medewerkers in het veilig gebruik van chemische middelen (bijvoorbeeld desinfectiemiddelen) en stel vast 
welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven; dit wordt meestal vermeld op het etiket. Vraag de 
veiligheidsinformatiebladen op bij de leverancier van de gevaarlijke stoffen. Herhaal de instructie regelmatig.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie over het veilig werken met chemische middelen 

9.8 Bij het schoonmaken van elektrische apparatuur met water is de 
elektriciteit uitgeschakeld. 

 Ja   Nee 

Elektriciteit en water is erg gevaarlijk.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie organiseren over het veilig schoonmaken van elektrische apparatuur 
 Uitschakelen van elektriciteit bij schoonmaken elektrische apparatuur opnemen in werkinstructie 
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Bereiden van maaltijden  
 
10.1 Staan, zitten, lopen worden zoveel mogelijk afgewisseld.  Ja   Nee 

Het voortdurend in dezelfde houding werken tijdens het bereiden van maaltijden, is een zware belasting voor het lichaam.  
Langdurig staan kunt u beperken door: 
 langdurig staan af te wisselen met (korte stukjes) lopen 
 staan af te wisselen met andere (niet staande) werkzaamheden 
 tijdens pauzes te gaan zitten 

Oplossing: 

 Taakroulatie invoeren 

10.2 Voorwerpen die veel gebruikt worden, liggen vooraan.  Ja   Nee 
Als veelgebruikte voorwerpen ver weg liggen moet een medewerker ver reiken. Dit belast het lichaam extra waardoor 
slijtage optreedt.  

Oplossing: 

 Herindelen voorraad 

10.3 De medewerkers tillen kratten, verpakkingen, e.d. die lichter zijn dan 23 
kg. 

 Ja   Nee 

Zwaar en verkeerd tillen kan leiden tot slijtage aan de rug. Rugklachten kunnen ontstaan bij: 
 regelmatig zwaarder tillen dan 23 kg, zoals kratten en verpakkingen. 
 met gedraaide rug tillen vanwege een gebrekkige ruimte of onhandige opstelling 
 haastig en gespannen tillend werk verrichten 

Oplossing: 

 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen steekkar 

10.4 De werktafel is aangepast aan de lengte van de medewerker.  Ja   Nee 
Het werken met een verstelbaar werkblad is ergonomisch gezien het meest ideaal. De hoogte van het werkblad dient 
minimaal te variëren van 90 tot 110 cm. Bij het werken met zware en grote bouten, moet de werkhoogte verminderd 
worden met de gemiddelde objectgrootte. Ideale sta-werkhoogte is ca. 5-10 cm onder ellebooghoogte.  

Oplossing: 

 Maak gebruik van instelbare werktafels 
 Voorlichting en onderricht over goede werkhoudingen 

10.5 Tijdens het bereiden van maaltijden worden repeterende handelingen 
vermeden. 

 Ja   Nee 

Repeterende handelingen zijn zich steeds herhalende bewegingen met de hand of arm, zoals broodjes smeren en 
beleggen. De zwaarte wordt bepaald door het tempo, de hoeveelheid kracht en de houding van de hand en arm. 
Repeterende handelingen worden lichter als u: 
 de vingers, pols en elleboog in een neutrale stand houdt: dus niet extreem gebogen, overstrekt of gedraaid. 
 niet teveel kracht zet 
 het tempo van de bewegingen vermindert 
 repeterende bewegingen regelmatig afwisselt met andere werkzaamheden. 

Oplossing: 

 Invoeren taakroulatie 

10.6 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking 
over beschermende kleding. 

 Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken. 

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 
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Verkoop winkel (incl. verkoop op de weg)  
 
11.1 De medewerkers tillen kratten, bakken, etc. die lichter zijn dan 23 kg.  Ja   Nee 

Zwaar en verkeerd tillen kan leiden tot slijtage aan de rug. Rugklachten kunnen ontstaan bij:  
 regelmatig zwaarder tillen dan 23 kg, zoals kratten en verpakkingen.  
 met gedraaide rug tillen vanwege een gebrekkige ruimte of onhandige opstelling  
 haastig en gespannen tillend werk verrichten 

Oplossing: 

 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen palletwagen 

11.2 Langdurig staan wordt zoveel mogelijk voorkomen.  Ja   Nee 
Langdurig staan (meer dan 1 uur aaneengesloten op 1 plek /vierkante meter) is een zware belasting voor het lichaam.  
Zorg voor zitgelegenheid indien de werkzaamheden dit toelaten. Wissel staand werk af met andere werkzaamheden.  

Oplossing: 

 Staand werk achter de toonbank na ca. 1 uur afwisselen met andere (niet staande) werkzaamheden 
 Tijdens pauzes gaan zitten 

11.3 Ver reiken in de vitrine wordt vermeden.  Ja   Nee 
Als veelgebruikte voorwerpen in de vitrine ver weg liggen (> 40-50 cm) moet een medewerker ver reiken. Dit belast het 
lichaam extra waardoor slijtage optreedt.  

Oplossing: 

 Vleestang gebruiken 
 Producten die het meest verkocht worden vooraan leggen 

11.4 De werkhoogte is aangepast aan de lengte van de medewerker.  Ja   Nee 
Als het gaat om mensen met ongeveer dezelfde lengte dan is het aanpassen van de werkhoogte van de toonbank niet zo 
moeilijk. Bij mensen met sterk uiteenlopende lichaamslengte is de situatie moeilijker aan te passen. Hieronder volgen 
enkele gemiddelden en dienen per situatie met enige flexibiliteit te worden gehanteerd: 
 werkbladhoogte: ca. 87 cm 
 werkblad steekt max. 8 cm uit 
 beenruimte onder toonbank: ca. 10 cm 
 voetruimte onder toonbank: ca. 25 cm 
 bovenblad op max. 120 cm hoogte en max. 45 cm afstand 
Op de toonbank bevindt zich alleen een weegschaal en kassa. Verder dient het werkvlak en ruimte onder de toonbank vrij 
te zijn van obstakels.  

Oplossing: 

 In hoogte verstelbare toonbank 

11.5 langdurig werken met de snijmachine wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Het werken met de snijmachine veroorzaakt repeterende handelingen. Het constant heen en weer halen van de slede is 
zeer belastend voor het schouder- en ellebooggewricht.  

Oplossing: 

 Taakroulatie invoeren 

11.6 Alleen goed geïnstrueerde medewerkers werken met de de snijmachine.  Ja   Nee 
Medewerkers jonger dan 18 jaar mogen volgens de Arbowet niet met snijmachines werken, behalve wanneer zij voldoende 
geïnstrueerd zijn door de werkgever over de veiligheid en de omgang met de machine.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie regelmatig herhalen 
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11.7 Messen worden veilig opgeborgen.  Ja   Nee 

De meeste ongevallen met messen zijn het gevolg van ondeskundig gebruik waarbij uitschieten tot zeer ernstig letsel kan 
leiden, slecht onderhoud, foutief opbergen (grijpen in mes) vallen en stoten. 
Een mes moet zo ontworpen zijn dat er een verbreding is bij de overgang van handvat naar snijvlak om wegglijden van de 
hand te voorkomen. Berg de messen veilig op in bijvoorbeeld een messenblok.  

Oplossing: 

 Messenblok plaatsen in de winkel 

11.8 De medewerkers kennen de risico's van de gebruikte chemische 
middelen. 

 Ja   Nee 

Instrueer de medewerkers in het veilig gebruik van chemische middelen (bijvoorbeeld desinfectiemiddelen) en stel vast 
welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven; dit wordt meestal vermeld op het etiket. Vraag de 
veiligheidsinformatiebladen op bij de leverancier van de gevaarlijke stoffen. Herhaal de instructie regelmatig.  

Oplossing: 

 Instructies regelmatig herhalen 

11.9 Er zijn afspraken gemaakt wat te doen als een klant agressief reageert.  Ja   Nee 
Het gaat hier om agressie en geweld van klanten/cliënten naar het eigen personeel. Hieronder wordt ook verstaan 
seksuele intimidatie, vandalisme en discriminatie. 
Politie en wijkagent kunnen vaak nuttige tips geven.  

Oplossing: 

 Training/instructie volgen  

11.10 De afspraken over agressieve klanten zijn bij de medewerkers bekend.  Ja   Nee 
Door het maken van afspraken (op papier) kunnen medewerkers grenzen stellen en weten klanten wat niet wordt 
toegestaan. 

Oplossing: 

 Protocol opstellen en vastleggen in bedrijfsreglement 

11.11 Medewerkers kunnen eenvoudig hulp inroepen of alarm slaan in geval 
van nood. 

  Ja   Nee 

 Bijvoorbeeld via een naaste collega of via een telefoon in de directe nabijheid.  

11.12 Er zijn afspraken over de opvang van medewerkers die met ongewenst 
gedrag worden geconfronteerd. 

 Ja   Nee 

Afspraken kunnen te maken hebben met hoe te handelen en bij wie men terecht kan. 

Oplossing: 

 Gemaakte afspraken opnemen in bedrijfsreglement 
  

11.13 Er is een klachtenregeling opgesteld voor klanten.  Ja   Nee 

Oplossing: 

 Klachtenregeling opnemen in bedrijfsreglement 

11.14 In een koele werkomgeving hebben de medewerkers de beschikking 
over beschermende kleding. 

 Nvt.   Ja   Nee 

Aanbevolen wordt om beneden de 12 graden Celsius extra kleding beschikbaar te stellen.  
In vriesruimten zo kort mogelijk werken.   

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 
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Bezorgen, distributie  
 
12.1 De bezorgers en magazijnmedewerkers tillen kratten, bakken, e.d. die 
lichter zijn dan 23 kg. 

 Ja   Nee 

Zwaar en verkeerd tillen kan leiden tot slijtage aan de rug. Rugklachten kunnen ontstaan bij: 
 regelmatig zwaarder tillen dan 23 kg, zoals kratten en verpakkingen.  
 met gedraaide rug tillen vanwege een gebrekkige ruimte of onhandige opstelling  
 haastig en gespannen tillend werk verrichten 

12.2 Er zijn goede hulpmiddelen aanwezig om de kratten , bakken e.d. te 
tillen en te transporteren. 

 Ja   Nee 

Zorg bij transport op wielen voor een vlakke ondergrond. Gebruik rijplaten bij drempels. Gebruik vrachtwagens met een 
laadklep, zodat lasten makkelijk in en uit de vrachtwagen gerold kunnen worden. Beperk de stapelhoogte tot 175 cm, want 
reikend tillen kan rugklachten veroorzaken. 
Volg een training fysieke belasting. 

Oplossing: 

 Aanschaffen steekkar 
 Aanschaffen palletwagen 
 Aanschaffen heftruck 

12.3 Duwen en trekken van zware karren, bakken, e.d. wordt voorkomen.  Ja   Nee 
Veelvuldig zwaar duwen en trekken (> 50 kg. duw- of trekkracht) kan leiden tot rug- en schouderklachten. Dit komt o.a. 
voor bij het verplaatsen van bakken en containers met vleesproducten. 
Praktische oplossingen om overbelasting te voorkomen: 
 Het werken met elektrische palletwagens gaat lichter en sneller dan werken met handmatige palletwagens 
 Rolcontainers op grote wielen 

Oplossing: 

 Goed onderhoud aan de wielen van de rolcontainers en palletwagens 
  

12.4 Er zijn afspraken gemaakt met transporteurs over wie er 
verantwoordelijk is voor het lossen en laden van goederen. 

 Ja   Nee 

Goede afspraken voorkomen onduidelijkheden en te zware belasting voor leveranciers, afnemers en werknemers.  

Oplossing: 

 Afspraken met transporteurs maken over laden en lossen 

12.5 Er zijn afspraken gemaakt over hoe het materiaal in het bedrijf 
getransporteerd wordt. 

 Ja   Nee 

De afspraken betreffen ook de plekken waar het materiaal langs komt (verkeersruimte/transportroutes) en waar mensen 
werken (werkruimte).  

Oplossing: 

 Afspraken maken over het interne transport 

12.6 Er zijn afspraken gemaakt met leveranciers over het aanleveren van 
goederen in verpakkingen van maximaal 23 kg. 

 Ja   Nee 
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Het gebouw  
 
13.1 Het gebouw wordt goed onderhouden.  Ja   Nee 

Enkele voorbeelden: er zijn geen kierende kozijnen en ramen, er is geen bladderende verf aan de muren en plafonds, en 
er is goed hang- en sluitwerk aanwezig.  

13.2 De elektrische-, gas- en watervoorzieningen zijn in orde en worden 
goed onderhouden. 

 Ja   Nee 

Stopcontacten moeten voorzien zijn van waterdichte afsluitkleppen. Vermijd het gebruik van verlengsnoeren door te 
zorgen voor stopcontacten bij elke machine. Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk. 

Oplossing: 

 Onderhoudscontracten voor nutsvoorzieningen afsluiten 

13.3 Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig.  Ja   Nee 
Er zijn toiletten aanwezig met in de buurt een wasbak voorzien van zeep en een schone handdoek.  Als er gemiddeld meer dan 10 
personen aanwezig zijn, moet er per 15 medewerkers minimaal 1 toilet zijn en moeten de toiletten voor mannen en vrouwen gescheiden 
zijn. Voor mannen mogen de toiletten vervangen worden door urinoirs, mits er nog een toilet per 25 mannen aanwezig is. Wanneer 
medewerkers worden blootgesteld aan vuil en stof moet een wasruimte met voldoende wasbakken aanwezig zijn (voor mannen en 
vrouwen gescheiden). Voor werknemers die werkkleding dragen (bedrijfskleding, overall) moet een kleedruimte aanwezig zijn. 
Afhankelijk van het soort werk zijn er ook douches aanwezig.  

13.4 In de directe omgeving van het bedrijf moet een gemakkelijk 
toegankelijke ruimte zijn voor het doorbrengen van de pauzes. 

 Ja   Nee 

De kantine mag niet gebruikt worden als opslagruimte. Een schaftruimte moet schoon zijn, voldoende ruim en uitgerust 
met tafels en stoelen zijn. Indien men veel in koele of koude ruimtes werkt is het belangrijk dat de temperatuur in de 
schaftruimte behaaglijk is.  

13.5 De werk- en pauzeruimten zijn rookvrij.   Ja   Nee 
Per 1 januari 2004 moet elke medewerker op een rookvrije werkplek kunnen werken en pauzeren. Er is een aantal 
uitzonderingssituaties zoals werkruimten in de horeca, die tevens publieksruimte zijn. Creëer eventueel een rookvrije 
ruimte. 
Zie ook de website: www.stivoro.nl  

Oplossing: 

 Rookbeleid opstellen en opnemen in bedrijfsreglement 

13.6 Overal zijn de vloeren opgeruimd, egaal en stroef.  Ja   Nee 
Letsel (en verzuim) als gevolg van uitglijden op gladde vloeren komt regelmatig voor. Vooral gladde tegels (oude 
vestigingen) slechte schoonmaak en vochtige vloeren zijn de oorzaak. 
Door vocht en vleesresten kunnen de vloeren glad worden. Om uitglijden tot een minimum te beperken dient veel aandacht 
te worden besteed aan vloertegels en schoeisel. Vloeren met antisliptegels dienen in de winkel en verwerkingsruimten te 
zijn aangebracht. Vooral de winkelvloer verdient extra aandacht. Klanten zijn namelijk niet bedacht op gladde vloeren en 
dragen geen schoenen met antislipzolen. De winkelvloer moet schoon en droog gehouden worden. Dit kan vervelende 
situaties en mogelijke schadeclaims voorkomen. Bij het ontbreken van een antislipvloer dient dit wel bij 
verbouw/nieuwbouw meegenomen te worden.  
Iedere medewerker dient schoeisel te dragen met antislipzolen (deze dienen door de werkgever te worden verstrekt) 
Plan ook af en toe wat extra tijd tussen de werkzaamheden om schoonmaakwerk te doen.   

13.7 Op plaatsen waar gewerkt wordt is goede verlichting aanwezig.       Ja   Nee 
Iedereen moet goed kunnen lezen en zien, zonder extra inspanning. Voor werkplekken moet het minimale 
verlichtingsniveau 700 lux bedragen (TNO-Richtlijn). Hoewel uitzicht naar buiten niet verplicht is, is het wenselijk dat 
uitzicht naar buiten mogelijk is, als langdurig  (meer dan 2 uur) op een plek gewerkt wordt. Daglichttoetreding is wel 

 

Oplossing: 

 Extra verlichting installeren 

13.8 Op plaatsen waar niet gewerkt wordt, zoals een trappenhuis, is 
verlichting aanwezig. 

 Ja   Nee 

Het gaat hier om twee dingen:  
 de basisverlichting moet op een zodanige sterkte zijn dat niemand zich er onveilig voelt. Dit geldt met name in 

trappenhuizen; 
 het licht moet aan kunnen op het moment dat het nodig is.  

13.9 Er is een ruimte waar het personeel zich kan omkleden en eigen kleding 
kan opbergen. 

 Ja   Nee 

Werknemers die speciale werkkleding dragen dienen de beschikking te hebben over een doelmatige, voldoende ruime, 

http://www.stivoro.nl
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van stoelen of banken voorziene en naar sekse gescheiden kleedruimte. Kleding die de werknemers tijdens het werk niet 
dragen moeten kunnen worden bewaard in een afgesloten kleedruimte, evenals overige persoonlijke zaken. (bijvoorbeeld: 
lockers)  

13.10 Het gebouw is asbestvrij.  Ja   Nee 
Werken met asbest is verboden. Alleen gespecialiseerde bedrijven mogen asbest verwijderen. Als er asbest aanwezig is 
hoeft dat geen bezwaar te zijn, zolang het maar met rust wordt gelaten. Onderhoudspersoneel moet weten op welke 
plekken asbest aanwezig is. Een gat boren in een wand met asbest of dat wandje verplaatsen is dan verboden.   

13.11 Er wordt rekening gehouden met de maximale belasting van 
magazijnstellingen en kasten. 

 Ja   Nee 

De leverancier van de stellingen en kasten kan informatie verstrekken over de maximale belasting van de legborden en 
over eventuele aanvullende voorschriften. 

Oplossing: 

 Maximale belasting op stellingen en kasten aanbrengen 

13.12 Stellingen en kasten zijn zo geplaatst dat zij niet kunnen omvallen.    Ja   Nee 
De leverancier van de stellingen en kasten kan over plaatsingsvoorschriften informatie verstrekken. Stellingen zijn bijv. 
altijd voorzien van schoorbanden. Smalle en hoge stellingen moeten bijv. aan de bovenzijde ook worden vastgemaakt. Dat 
is zeker belangrijk als er regelmatig alleen boven in goederen liggen of als er botsgevaar door bijv. heftrucks mogelijk is. 
Bij heftruckverkeer moeten de (hoek)staanders van de stellingen voorzien zijn van aanrijdbeveiliging.  

13.13 De vloer beschikt over voldoende draagvermogen.   Ja   Nee 
Het draagvermogen dient minimaal gelijk te zijn aan: 
 de kast of stellingen; 
 de goederen die erop geplaatst kunnen worden; 
 de eventueel gebruikte transportmiddelen met daarop de goederen die op dat moment vervoerd worden.  
Raadpleeg eventueel de leverancier van de magazijnstellingen.  

De gangpaden zijn voldoende breed voor het gebruik van transportmiddelen 
of hulpmiddelen. 

 Ja   Nee 

Magazijnheftrucks en andere typen transportmiddelen moeten de ruimte hebben om te kunnen rijden en draaien. Die 
ruimte betreft de omvang van het transportmiddel plus de omvang van het te verplaatsen materiaal.  

13.15 Indien er langer dan een half uur in een vriescel wordt gewerkt, wordt 
beschermende kleding gedragen. 

 Ja   Nee 

Oplossing: 

 Beschermende kleding beschikbaar stellen 

 
 
13.16 De deur van de koel/vriescel kan van binnenuit geopend worden. 

 
 

 Ja   Nee 

Oplossing: 

 Deurknop aan binnenkant van de vriescel aanbrengen 

13.17 In de koel/vriescel is noodverlichting aanwezig.   Ja   Nee 

Oplossing: 

 Noodverlichting in koel/vriescel aanbrengen 
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13.18 De lichtschakelaar van de koelcel kan van binnenuit worden bediend.   Ja   Nee 

Het moet worden voorkomen dat iemand buiten de koelcel het licht kan uitschakelen als zich een persoon binnen bevindt.  

Oplossing: 

 Lichtknop aanbrengen in koelcel 

13.19 Tocht wordt zoveel mogelijk voorkomen.  Ja   Nee 
Tocht wordt vaak veroorzaakt door bijvoorbeeld openstaande winkeldeuren en magazijndeuren. Ook ventilatoren kunnen 
hinderlijke koude luchtstromen veroorzaken  

Oplossing: 

 Plaatsen van tochtdeuren 
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Kantoorwerk 
  
14.0 Er wordt meer dan 2 uur per dag kantoorwerk gedaan.  Ja   Nee 
Indien het antwoord Nee is kunt u onderstaande vragen 14.1 t/m 14.15 overslaan en verder gaan met module 15. 

14.1 Na 2 uur computerwerk kan er minimaal 15 minuten gepauzeerd worden 
of kan er tijdelijk ander werk worden gedaan. 

  Ja   Nee 

Voor het voorkomen van eenzijdige lichamelijke belasting (RSI) is pauzeren een mogelijkheid. Maar afwisseling tussen 
verschillende taken is beter, zoals telefoneren of kopiëren.  

14.2 Bij minimaal 2 uur aaneengesloten computerwerk kan de werkplek aan 
de lengte van de medewerker worden aangepast. 

  Ja   Nee 

Als iemand langer dan 2 uur in dezelfde houding werkt, dan geldt dat: 
 de stoel instelbaar is en eventueel het werkblad. 
 dat het beeldscherm op 60 cm afstand gezet kan worden.   

14.3 Spiegeling van verlichting in beeldschermen is afwezig.    Ja   Nee 
Onbeschermde t.l.-buizen spiegelen altijd. Plaats beschermde t.l.-verlichting in de lengterichting op het beeldscherm: er 
ontstaat als het ware een kruis tussen verlichting en bureaulengte.  

14.4 Het beeldscherm staat haaks op het raam en zo mogelijk 3 meter van het 
raam af. 

  Ja   Nee 

Dit heeft te maken met de spiegeling in het beeldscherm. Dat kost extra inspanning.  

14.5 Alle kantoorstoelen zijn instelbaar.     Ja   Nee 
De hoogte, het zitvlak en de rugleuning zijn instelbaar en de rugleuning heeft een lendensteun. De armleuningen zijn 
instelbaar en hebben een korte armsteun.  

14.6 Er is een voldoende grote werktafel aanwezig.  Ja   Nee 
Voldoende groot is minimaal 120 cm bij 60 cm, maar het liefst dieper. Dieper omdat er meestal een beeldscherm en 
toetsenbord op staat en een beeldscherm moet weer op 60 cm. afstand van een werknemer staan.  In hoogte verstelbare 
tafels zijn geschikt voor medewerkers met verschillende lengtes. Zorg er voor dat in hoogte verstelbare tafels door de 
medewerker zelf kunnen worden bijgesteld, door bijvoorbeeld een handeltje. Anders moet telkens de technische dienst 
worden ingeschakeld.  

14.7 Er is voor kleinere mensen een in hoogte verstelbaar voetenbankje 
aanwezig. 

   Ja   Nee 

14.8 Iedereen weet hoe hij zijn werkplek op de goede hoogte moet instellen.   Ja   Nee 
Voor een goede werkhouding kan minimaal de stoel worden ingesteld en kan (indien aanwezig) het werkblad en het 
voetenbakje in hoogte worden ingesteld.  

14.9 In de kantoorruimte is per medewerker 8 m2 ruimte aanwezig.   Ja   Nee 

14.10 Er is voldoende opbergruimte.   Ja   Nee 
Bij voldoende opbergruimte hoeven de vloeren en bureaus niet gebruikt te worden als (tijdelijke) opslag.  

14.11 Printers en kopieermachines staan uit de buurt van de medewerkers.   Ja   Nee 
In verband met geluid (en bij oudere typen ook ozon) en de opwarming van de werkruimte. Het liefst staan deze apparaten 
in een andere ruimte, met als voordeel dat er voor printen en kopiëren gelopen moet worden. Dit lopen onderbreekt het 
langdurig in dezelfde houding werken en zorgt voor een goede doorbloeding van het lichaam.  

14.12 Alle snoeren en kabels zijn netjes weggewerkt.    Ja   Nee 

14.13 De temperatuur is goed te regelen.    Ja   Nee 
Door een thermostaat en door het kunnen openen van ramen.  

14.14 In het kantoor zijn ramen aanwezig waardoor het daglicht naar 
binnenkomt. 

   Ja   Nee 

  14.15 Indien noodzakelijk is goede zonwering aanwezig.   Ja   Nee 
Dat voorkomt extra opwarming van de ruimte, en spiegeling in beeldschermen.  
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Gereedschappen / machines / transportmiddelen  
 
15.0 Er worden machines, gereedschappen en transportmiddelen gebruikt.    Ja   Nee 

15.1 Alle machines en gereedschappen zijn voorzien van CE-markering.   Ja   Nee 
De machines en apparatuur (van na 1995) die in het bedrijf aanwezig zijn moeten voorzien zijn van een CE-markering.  
Bij machineveiligheid spelen een aantal aspecten een rol. Zo is onder andere van belang dat draaiende delen zijn 
afgeschermd en de machines voorzien zijn van een noodstopvoorziening.  

15.2 Elektrische apparatuur is aangesloten op een aardlekschakelaar.  Ja   Nee 

15.3 Elektrische snoeren verkeren in goede staat.    Ja   Nee 
Elektrische snoeren zijn goed geïsoleerd, zijn onbeschadigd en liggen niet op de grond.  

15.4 Beveiligingen zijn aanwezig en werken.    Ja   Nee 

15.5 Er is een onderhoudslogboek van alle  gereedschappen, machines en 
transportmiddelen. 

   Ja   Nee 

Op elk hulpmiddel zijn keurings- en onderhoudsvoorschriften van toepassing. Deze voorschriften worden in een logboek 
opgetekend en uitgevoerd.  

Oplossing: 

 Onderhoudslogboek beginnen 

15.6 Alle gereedschappen zijn in goede staat.   Ja   Nee 

15.7 Alle machines zijn in goede staat.   Ja   Nee 

15.8 Alle transportmiddelen zijn in goede staat.    Ja   Nee 

15.9 Medewerkers hebben voorlichting gekregen over het werken met de 
machines, gereedschappen of transportmiddelen. 

  Ja   Nee 

Voorlichting is niet altijd voldoende om goed met de middelen te kunnen werken. Instructies zoals het leren werken met het 
hulpmiddel is soms nodig. Of diploma’’s zoals heftruckchauffeur.  

Oplossing: 

 Voorlichting en instructie regelmatig herhalen 

15.10 De medewerkers volgen de gebruiksinstructies.   Ja   Nee 

Oplossing: 

 Voldoende toezicht door leidinggevende(n) 
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In geval van nood  
 
16.1 Nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven en zijn vrij toegankelijk.    Ja   Nee 

Zonder dat er iets verschoven hoeft te worden of zonder dat er een sleutel gehaald hoeft te worden, kan de nooduitgang 
meteen geopend worden. 

Oplossing: 

 Met pictogrammen de vluchtroutes en nooduitgangen aangeven  

16.2 Bij grotere gebouwen is met een plattegrond aangegeven waar men zich 
bevindt en welke vluchtroutes gebruikt kunnen worden. 

 Nvt   Ja   Nee 

Op diverse plekken is goed zichtbaar een plattegrond opgehangen waar medewerkers kunnen zien waar ze nu zijn en 
waar in geval van nood de nooduitgangen zich bevinden. Er wordt een wenselijke looproute naar de uitgang aangegeven.  

16.3 Alle medewerkers kennen de vluchtroutes en nooduitgangen  Ja   Nee 
Dit geldt zowel voor de vaste werklocatie als voor de locatie waarop op dat moment gewerkt wordt. Doordat medewerkers 
zichzelf kunnen redden, kunnen de gevolgen bij calamiteiten beperkt blijven. 

Oplossing: 

 Instructie organiseren 

16.4 Het alarm of het noodsignaal is overal hoorbaar.  Nvt    Ja   Nee 
 Als medewerkers gehoorbescherming dragen is het verstandig een ander type signaal te geven, bijv. een lichtsignaal.  

16.5 Op elk telefoontoestel staat een alarmnummer.   Ja   Nee 
In kleinere bedrijven zal dat het nummer 112 zijn. Bij grotere bedrijven zal dat een intern alarmnummer zijn dat of op de 
telefoon vermeld staat of bij iedereen bekend is.  

Oplossing: 

 Alarmnummer op toestel plakken 

16.6 Er wordt minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden.  Ja   Nee 
 Hiermee controleert u of de afspraken, zoals het verzamelen van alle medewerkers op de afgesproken plek, bekend 

zijn en of deze worden opgevolgd. 
In kleine bedrijven (qua oppervlak) wordt dit vaak als overdreven beschouwd. Toch kan het goed zijn om tijdens een 
werkoverleg te bespreken wat er gedaan moet worden in geval van nood.  

16.7 Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig.  Ja   Nee 
Op een locatie tot 50 werknemers is er minimaal 1 bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig. Op een locatie tot 250 
werknemers is er tenminste 1 per 50 werknemers aanwezig. Bij het aantal werknemers moet het aantal bezoekers/cliënten 
worden opgeteld dat gemiddeld tegelijkertijd aanwezig is. 
Omdat altijd minimaal één BHV-er aanwezig moet zijn, geldt dus dat ook in kleine bedrijven in verband met ziektes, 
vakanties, etc. minimaal twee personen opgeleid moeten worden. 
Ook is het toegestaan om afspraken te maken buren. Bijvoorbeeld in winkelcentra.  

16.8 De bedrijfshulpverleners hebben een adequate opleiding gevolgd.  Ja   Nee 
Een BHV-er moet eerste hulp kunnen verlenen, een beginnende brand kunnen bestrijden, een ontruiming kunnen 
begeleiden. De specifieke eisen aan een BHV-er zijn afhankelijk van de risico's in het bedrijf. 
De BHV-er moet ten minste 8 uur per 2 jaar besteden aan herhalingscursussen en oefeningen of andere activiteiten. 
Hiervan wordt een registratie bijgehouden.  

16.9 Er is een bedrijfshulpverleningsplan gemaakt.   Ja   Nee 
Op basis van dit plan en het goed functioneren ervan is de werkgever of de BHV-er degene die bij bijv. brand zeker weet of 
de brandweer nog naar mogelijke slachtoffers moet zoeken en welke wegen de brandweer kan volgen aan de hand van de 
plattegrond. Het plan bevat onder meer wie de leiding geeft aan de BHV, wie de BHV-ers zijn, dienstroosters van de BHV-
ers, plattegronden van het bedrijf met daarop aangegeven vluchtwegen, de plaats van de blusmiddelen, verzamelplaatsen 
van de mensen die het pand verlaten, eventuele plattegronden voor de brandweer.  

16.10 Er is een bedrijfsnoodplan gemaakt.  Nvt   Ja   Nee 
Als kleine incidenten kunnen leiden tot calamiteiten voor het gehele bedrijf en de omgeving, dan is het nodig een 
bedrijfsnoodplan te maken.  

16.11 Er zijn voldoende en juiste blusmiddelen.  Ja   Nee 
Er zijn blusmiddelen op basis van poeder, kooldioxide en schuim en brandslangen voor water. Welk blusmiddel het juiste 
is, is afhankelijk van de risico's in het bedrijf. U kunt hiervoor de plaatselijke brandweer raadplegen. 
Ook verzekeraars kunnen aanvullende eisen stellen.  
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Oplossing: 

Vraag advies aan de leverancier van de blusmiddelen of aan de plaatselijke brandweer 

16.12 Er is een onderhoudscontract met de leverancier van blusmiddelen.   Ja   Nee 
Vraag bij uw leverancier hoe vaak het blusapparaat moet worden gecontroleerd op juiste werking.  

16.13 Er zijn op voldoende plekken EHBO-middelen aanwezig.  Ja   Nee 
Een verbanddoos aanschaffen; deze is verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Bewaar de verbanddoos op een centrale 
plaats, aangegeven met een pictogram. 
Voor snij-ongevallen is het handig om een aparte voorraad speciale (waterafstotende) pleisters bij de hand te hebben.  

16.14 De EHBO-middelen worden 1 x per kwartaal gecontroleerd op 
houdbaarheid en volledigheid. 

 Ja   Nee 
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Werk- en rusttijden  
 
17.1 Een werkdag is in de regel niet lager dan 9 uur.  Ja   Nee 

In de CAO is afgesproken dat als meer dan 9 uur per dag gewerkt wordt, dit als overwerk wordt beschouwd voor iemand 
met een 38-urige en een vijfdaagse werkweek. 
In de CAO is ook afgesproken dat overwerk zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat overwerk niet aan werknemers ouder 
dan 55 jaar kan worden opgedragen. 
  

17.2 Een werkweek is maximaal 45 uur en de gemiddelde werktijd binnen 13 
weken is maximaal 40 uur per week. 

  Ja   Nee 

17.3 De pauzetijden voldoen aan de voorschriften.  Ja   Nee 
Als er langer dan: 
 5,5 uur gewerkt wordt dan is er een pauze van 30 minuten aaneengesloten; 
 8 uur gewerkt wordt dan is de pauze minstens 45 minuten, waarvan 30 minuten aaneengesloten  

17.4 De afwijkende regels voor jongeren onder 18 jaar worden toegepast.  Ja   Nee 
Jongeren mogen bijv. niet  ‘s nachts werken en niet overwerken. 
Zie ook website: www.jongerenloket.szw.nl 

17.5 De afwijkende regels voor zwangeren en pas bevallen vrouwen worden 
toegepast. 

 Ja   Nee 

Deze regels gaan over niet ‘s nachts werken, niet overwerken en tijd krijgen om te zogen.  

17.6 Als er in ploegendienst wordt gewerkt, dan wordt een ploegensysteem 
gebruikt dat zo min mogelijk gezondheidsschade toebrengt. 

 Nvt   Ja   Nee 

Vaak zullen er in de CAO al afspraken staan om gezondheidsschade zoals hartritmestoornissen en slaapstoornissen te 
voorkomen. Belangrijke regels voor een goed ploegensysteem zijn: 
 het draaien van voorwaartse diensten: van de ochtend, naar de middag, naar de avond, naar de nacht, naar de 

ochtend, etc.; 
 het niet te lang draaien van één soort dienst: bijv. niet een week lang een nachtdienst.  

 
  

http://www.jongerenloket.szw.nl
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Taken / functies van medewerkers  
 
18.1 Medewerkers kunnen het werk in een redelijk tempo en zonder 
piekbelasting binnen de daarvoor beschikbare tijd afmaken. 

 Ja   Nee 

18.2 Medewerkers hebben de mogelijkheid het werk zelf in te delen.  Ja   Nee 

18.3 Taken van medewerkers zijn afgestemd op datgene wat zij kunnen.  Ja   Nee 
Dit betekent dat medewerkers passend werk hebben: niet te moeilijk en niet te makkelijk. Hierdoor raken medewerkers niet 
over- of onderbelast.  

18.4 Er wordt bij het verdelen van taken aandacht besteed aan kwetsbare 
groepen. 

 Ja   Nee 

Onder kwetsbare groepen vallen oproepkrachten, uitzendkrachten, onervaren krachten (nieuwkomers), gehandicapten, 
jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en medewerkers die de Nederlandse taal niet beheersen. Deze groepen zijn 
kwetsbaar omdat ze bijv. of minder goed op de hoogte zijn van de regels of door bijv. zwangerschap bepaald soort werk 
niet kunnen doen.  

18.5 Medewerkers kunnen binnen hun taken zelf beslissingen nemen.  Ja   Nee 
Het zelf beslissingen mogen nemen, geeft controle over het eigen werk en biedt uitdaging om het te verbeteren en er van 
te leren.  

18.6 Als er problemen zijn in het werk, kunnen medewerkers dit in overleg 
met collega?s of met de leidinggevende oplossen. 

 Ja   Nee 

Het is uitdagend om zelf of in overleg met de leiding initiatief te kunnen nemen voor het oplossen van problemen en leert 
medewerkers verantwoordelijk en zelfstandig te werken.  

18.7 Medewerkers krijgen informatie over hun functioneren en wat hun werk 
voor het bedrijf oplevert. 

 Ja   Nee 

Het motiveert om te weten wat de bijdrage is van de werkzaamheden aan het totaalresultaat.  

Oplossing: 

 Minimaal 1 x per jaar een functioneringsgesprek met de medewerkers houden 

18.8 Medewerkers verrichten zo min mogelijk repeterend werk.   Ja   Nee 

18.9 Er is een goede werkorganisatie met een aanvaardbare werkdruk.  Ja   Nee 

18.10 Er is voldoende invulling van de personele bezetting bij ziekte en 
vakantie. 

 Ja   Nee 

18.11 Er zijn maatregelen genomen om medewerkers te beschermen bij 
solistisch werken. 

 Ja   Nee 
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Ongewenst gedrag van medewerkers  
 
19.1 Er zijn afspraken gemaakt over ongewenste gedragingen van 
medewerkers onderling. 

 Ja   Nee 

Ongewenst gedrag gaat over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie, en gebruik van alcohol en 
drugs.   

Oplossing: 

 Vermeld de gemaakte afspraken in het bedrijfsreglement 

19.2 Alle medewerkers kennen afspraken over ongewenste gedragingen van 
medewerkers onderling. 

 Ja   Nee 

Bij die afspraken (op papier) wordt ook aandacht besteed aan de eventuele sancties als iemand zich niet aan de regels 
houdt.  

19.3 Er is een vertrouwenspersoon in het bedrijf aanwezig.  Ja   Nee 
Eén van de collega's in het bedrijf kan de vaste vertrouwenspersoon zijn. Het kunnen praten over onzekerheid als gevolg 
van ongewenst gedrag en het krijgen van hulp bij het bespreekbaar maken ervan met de “dader”, voorkomt dat seksuele 
intimidatie lang voortduurt en helpt om ongewenst gedrag te snel te stoppen. 

Oplossing: 

 Naam van de vertrouwenspersoon bekend maken 
 Vertrouwenspersoon opnemen in bedrijfsreglement 

19.4 Er is naast de vertrouwenspersoon een tweede persoon aangewezen om 
iemand te helpen een klacht in te dienen als het ongewenste gedrag blijft 
doorgaan. 

 Ja   Nee 

Als ongewenst gedrag niet stopt, dan is er een klachtenregeling. Het “slachtoffer” kan zijn beklag doen, de “dader” wordt 
gehoord en de regeling leidt tot maatregelen. Een maatregel kan zijn dat bij gegronde klachten de “dader” wordt ontslagen. 
Die tweede persoon mag ook iemand buiten het eigen bedrijf zijn, bijv. iemand van de Arbodienst.  
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Basisafspraken over arbo  
20.1 Bij de inkoop van materialen wordt gelet op arbo-eisen.  Ja   Nee 

Vooraf rekening houden met de arbo-eisen voorkomt in een later stadium kosten. Voorbeelden zijn: 
 geluidsarme machines zodat geen gehoorbescherming gekocht en gedragen hoeft te worden; 
 makkelijk in hoogte verstelbaar bureaus, werktafels (snijtafels, hakblokken), zodat kortere en langere mensen er aan 

kunnen werken.           

20.2 Bij nieuwbouw en verbouw en bij de (her)inrichting van werkplekken 
wordt rekening gehouden met arbo-eisen. 

 Ja   Nee 

Bijvoorbeeld vaste werktafels vervangen door verstelbare exemplaren.  

20.3 Bij het samenstellen van functies wordt eenzijdige belasting voorkomen.  Ja   Nee 
Eenzijdige belasting, zoals inpakwerk, lopende band werk, etc kan zowel  lichamelijk of geestelijk zijn. Voorkoming van 
eenzijdige belasting kan door:  
 niet alleen routinematig werk uit te voeren; 
 afwisseling met moeilijkere taken zoals planning van het  werk; 
 zelf of in samenwerking met anderen problemen kunnen oplossen.  

20.4 Arboknelpunten worden zo snel mogelijk opgelost en de oorzaak wordt 
bekeken. 

  Ja   Nee 

Aanpak van de oorzaken voorkomt nieuwe of andere problemen.  

20.5 In werkbesprekingen wordt regelmatig gesproken over 
arbeidsomstandigheden en verzuim. 

  Ja   Nee 

Door arbeidsomstandigheden en verzuim regelmatig te bespreken kunnen er gericht oplossingen gezocht worden en wordt 
er voortdurend gewerkt aan de verbetering van arbeidsomstandigheden.  

Oplossing: 

 Neem arbeidsomstandigheden als vast agendapunt op bij de werkbesprekingen 

20.6 Over arbeidsomstandigheden wordt gesproken met het personeel, de 
Personeelsvertegenwoordiging of de Ondernemingsraad.  

 Ja   Nee 

In de Arbowet en de Wet op de Ondernemingsraden staat dat afspraken gemaakt moeten worden over onder meer: 
 de risico-inventarisatie en -evaluatie, de rapportage en het plan van aanpak; 
 de verzuimregels; 
 de inschakeling van de Arbodienst; 
 de inschakeling van bedrijfshulpverleners. 
Een ondernemingsraad is verplicht vanaf 50 werknemers. Tussen 10 en 50 werknemers kan de werkgever een 
Personeelsvertegenwoordiging instellen. Als de meerderheid van de werknemers dat wil, dan moet de werkgever een 
personeelsvertegenwoordiging instellen. Bij minder dan 10 werknemers kan de werkgever uit vrije wil een 
personeelsvertegenwoordiging instellen. Als er geen medezeggenschapsorgaan is, dan wordt het overleg met de 
belanghebbende werknemers gevoerd.  
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Voorlichting  
 
21.1 Iedere werknemer kan het RI&E-rapport inzien.   Ja   Nee 

Door het rapport in te zien, kunnen werknemers  leren met welke  risico’s zij te maken hebben en daardoor veiliger gaan 
werken.  

21.2 Medewerkers ontvangen regelmatig voorlichting en instructie over het 
(veilig) uitvoeren van hun werk. 

 Ja   Nee 

 Per functie is vastgesteld hoe het werk gedaan moet worden en met welke hulpmiddelen en de medewerker wordt 
daarover geïnstrueerd. Daarbij wordt ook ingegaan op persoonlijke beschermingsmiddelen als dat voor die functie 
nodig is.   

21.3 Kwetsbare groepen krijgen extra aandacht bij de voorlichting en 
instructies.  

 Ja   Nee 

Onder kwetsbare groepen vallen oproepkrachten, uitzendkrachten, onervaren krachten (nieuwkomers), gehandicapten, 
jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en medewerkers die de Nederlandse taal niet beheersen. Deze groepen zijn 
kwetsbaar omdat ze of minder goed op de hoogte zijn van de regels of door bijv. zwangerschap bepaald soort werk niet 
kunnen doen. De voorlichting geldt voor iedereen dus ook voor diegenen die werkzaamheden verrichten als schoonmaak- 
en schilderwerk.  

21.4 Werkgevers van ingeleende werknemers hebben een exemplaar van het 
RI&E-rapport. 

  Ja   Nee 

Dit hoeft niet het hele rapport te zijn, maar wel dat onderdeel dat te maken heeft met werk van de ingeleende werknemer. 
De uitlenende werkgever kan op die manier zorgen dat hij een werknemer stuurt die voldoende opgeleid is. De inlenende 
werkgever weet dat hij deskundig personeel krijgt dat makkelijk voor te lichten en te instrueren is.  

21.5 Medewerkers voeren de instructies uit.  Ja   Nee 
De instructies zijn er niet voor niks. Dat betekent dat medewerkers ze ook op moeten volgen.  

21.6 Er wordt op toegezien dat iedereen zijn werk op een juiste en veilige 
manier uitvoert. 

  Ja   Nee 

Dat kan de leidinggevende doen, maar ook collega's kunnen elkaar daarbij helpen. Het toezicht houden gaat ver. Om 
aansprakelijkheid te kunnen ontlopen moet een werkgever kunnen aantonen dat hij er alles aangedaan heeft om een 
ongeval te voorkomen. Dit betekent dat de medewerkers weten wat de risico’s zijn, hoe ze daarmee moeten omgaan en 
dat ze verplicht zijn (arbo)instructies op te volgen.  

21.7 De leidinggevende geeft zelf het goede voorbeeld en spreekt 
werknemers aan op onveilig gedrag. 

 Ja   Nee 

   

21.8 Er zijn afspraken gemaakt over wat te doen als iemand zich niet aan de 
arboregels houdt. 

 Ja   Nee 

Als iemand zijn taken niet goed uitvoert zijn er (sanctie)maatregelen afgesproken. Het opvolgen van arbo-instructies is in 
het belang van de medewerker zelf (bescherming), in het belang van zijn omgeving, en in het belang van de werkgever 
(o.a. aansprakelijkheid).  
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Afspraken over verzuim  
 
22.1 Er zijn afspraken gemaakt over hoe, wanneer en bij wie medewerkers 
zich ziek moeten melden. 

  Ja   Nee 

Bijv. een medewerker moet zich telefonisch voor 9 uur bij de leidinggevende ziek melden.     

22.2 Er zijn afspraken gemaakt over wie de zieke begeleidt en op welke 
manier. 

 Ja   Nee 

Het is bekend wie er wanneer contact opneemt met de zieke, en hoe de terugkeer wordt geregeld.  

22.3 Voor werknemers die langer dan 6 weken ziek zijn wordt een re-
integratieplan gemaakt. 

 Ja   Nee 

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft dit voor.  

22.4 Het verzuim wordt geregistreerd.  Ja   Nee 
Als het verzuim bij een verzekeringsmaatschappij is verzekerd, is het mogelijk dat ook de maatschappij eisen stelt aan de 
registratie.  

22.5 Er wordt naar de oorzaken van verzuim gekeken.  Ja   Nee 
Het achterhalen van de oorzaken kan helpen het verzuim te verminderen.  

22.6 Alle afspraken zijn vastgelegd, zodat iedereen weet wat hij wanneer 
moet doen. 

 Ja   Nee 

Het vastleggen van afspraken voorkomt onduidelijkheden en is verplicht bij bijv. reintegratie.  

22.7 De Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging is betrokken 
geweest bij de afspraken over verzuim. 

 Ja   Nee 

De Ondernemingsraad en de Personeelsvertegenwoordiging hebben instemmingsrecht bij regelingen over verzuim.  
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Voortgang van het plan van aanpak  
 
23.1 Elk jaar wordt over de uitvoering van het plan van aanpak naar 
aanleiding van de RI&E gerapporteerd. 

 Ja   Nee 

Jaarlijks moet de voortgang van het plan van aanpak op schrift worden gezet. Die voortgang wordt besproken met de 
Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of het personeel.   

23.2 Oorzaken van verzuim en ongevallen worden betrokken bij de 
voortgangsbespreking van het plan van aanpak. 

 Ja   Nee 

Het is handig om dat te doen, want deze oorzaken kunnen van invloed zijn op de volgorde van onderwerpen of leiden tot 
nieuwe onderwerpen.  

23.3 De RI&E is actueel.   Ja   Nee 
Een RIE is niet meer actueel als er zich bijvoorbeeld veranderingen hebben voorgedaan. Voorbeelden van verandering zijn 
gewijzigde manieren van werken of technische vernieuwingen, zoals: 
 de inrichting van een nieuwe productielijn; 
 uitbreiding van het dienstenpakket; 
 een ingrijpende verbouwing; 
 een ingrijpende wijziging van taken van medewerkers. Bij een kleine verandering is een gedeeltelijk vernieuwing van 

d is, vaak voldoende.  
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Ongevallen  
24.1 Ongevallen worden geregistreerd en de oorzaken onderzocht.   Ja   Nee 

Het registreren van ongevallen en het bekijken van de oorzaken vormen de  basis voor het nemen van gerichte 
maatregelen om deze ongevallen in de toekomst te voorkomen.  

24.2 Het ongevallenregister geeft aan welke maatregelen zijn genomen om 
deze ongevallen te voorkomen. 

 Ja   Nee 

Omdat er al ongevallen zijn gebeurd is het nodig maatregelen te treffen zodat ze niet weer kunnen gebeuren.  

24.3 Ongevallen met ernstige gevolgen worden meteen gemeld bij de 
Arbeidsinspectie.  

  Ja   Nee 

Onder een “ernstig ongeval” wordt verstaan lichamelijk of geestelijk letsel dat binnen 24 uur leidt tot opname in een 
ziekenhuis of letsel dat de dood tot gevolg heeft. De Arbeidsinspectie verricht dan een ongevalsonderzoek.   
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Organisatie van de preventie  
 
Preventietaken  
 
25.1.1 De organisatie heeft de preventietaken toegewezen.  Ja   Nee 

Een werkgever met méér dan 15 medewerkers moet preventietaken toewijzen aan één of meer werknemers. Een 
werkgever met ten hoogste 15 medewerkers mag de preventietaken zelf uitvoeren. De werkgever hoeft geen speciale 
medewerker aan te trekken voor preventietaken. Preventie kan een onderdeel zijn van de taak van de werkgever zelf of 
van de taak van één of meer werknemers. Voor het gemak wordt echter in dit instrument steeds gesproken over 
preventiemedewerker. 
Preventietaken zijn: het meewerken aan of het opstellen van een RI&E; uitvoeren van de maatregelen uit het plan van 
aanpak; het geven van voorlichting; het signaleren van risico's en het treffen van maatregelen tegen die risico?s.  
De preventiemedewerkers (het aantal hangt af van preventietaken en de gewenste organisatie) hebben de kennis en 
ervaring, de middelen en de tijd, zodat zij de werkgever goed kunnen bijstaan bij de preventietaken. De 
preventiemedewerker werkt hierbij samen met de OR, de Personeelsvertegenwoordiging of de medewerkers die het 
betreft.  
Werkgevers die hun preventietaken goed uitvoeren besparen doorgaans aanzienlijk op de kosten van ongevallen, verzuim 
en stressproblemen. Investeringen in arbeidsomstandigheden en in het personeel renderen meestal goed als het gaat om 
de sfeer en productiviteit van het bedrijf.  

25.1.2 De preventiemedewerker werkt mee aan het opstellen van de RI&E  Ja   Nee 
Dit is één van de activiteiten die een medewerker met preventietaken dient uit te voeren. Bij het ontbreken van een actuele 
RI&E is de werkgever verantwoordelijk en spreekt de Arbeidsinspectie de werkgever aan en de Arbeidsinspectie kan een 
boete opleggen.  

25.1.3 De preventiemedewerker helpt mee met het uitvoeren van het plan van 
aanpak naar aanleiding van de RI&E. 

 Ja   Nee 

Ook dit is één van de activiteiten die een medewerker met preventietaken dient uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om het geven van voorlichting over het onderhoud van apparaten of over het veilig werken met apparaten, machines, 
gereedschappen, gevaarlijke stoffen en over gezonde werkhoudingen.  

25.1.4 De preventiemedewerker ondersteunt werkgever, OR, PVT of 
werknemers over de te nemen preventiemaatregelen 

 Ja   Nee 

De preventiemedewerker heeft een onafhankelijke en zelfstandige positie ten opzichte van de werkgever, de OR of PVT 
en de medewerkers. De overheid geeft de preventiemedewerker arbeidsrechtelijke bescherming in het kader van de 
uitvoering van preventietaken. De preventiemedewerker heeft ontslagbescherming vergelijkbaar met een OR-lid.  

25.1.5 De preventiemedewerker kent de arborisico’s in het bedrijf en weet 
hoe hij/zij de risico’s kan voorkomen 

 Ja   Nee 

Van belang is dat de preventiemedewerker(s) voldoende deskundigheid hebben om de concrete maatregelen uit het Plan 
van Aanpak te kunnen (laten) uitvoeren. Hoewel de wet niet expliciet aangeeft waaraan een preventiemedewerker moet 
voldoen, lijkt het logisch dat een werknemer over de volgende minimale vaardigheden beschikt:  
 het kunnen verstrekken van informatie en het geven van voorlichting;  
 de bekendste arbeidsrisico?s in de branche kennen en deze in het bedrijf kunnen herkennen;  
 het kennen van verbetermogelijkheden en deze in het bedrijf ook voorstellen; 
 arbomaatregelen kunnen (laten) uitvoeren. 
De ingevulde RI&E kan aanwijzingen geven over de nodige aanvullende deskundigheid. Voor inhoudelijke aanvullende 
ondersteuning kan de medewerker met preventietaken de werkgever adviseren interne of externe arbo-expertise in te 
huren.  
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Maatwerkregeling/Vangnetregeling  
 
25.2.1 Het bedrijf laat zich bij uw preventietaken bijstaan door één of meer 
gecertificeerde deskundigen (maatwerkregeling) of door een gecertificeerde 
arbodienst (vangnetregeling) 

  Ja   Nee 

Op grond van de Arbowet moet de werkgever zich bij de uitvoering van de volgende taken laten bijstaan door één of meer 
gecertificeerde deskundigen: 
 toetsing en advisering in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie; 
 arbeidsgezondheidskundig onderzoek; 
 houden van arbeidsomstandighedenspreekuur (arbeidsomstandigheden spreekuur); 
 aanstellingskeuring; 
 verzuimbegeleiding.  
De “maatwerkregeling” houdt in, dat de werkgever zelf bepaalt, op welke wijze gecertificeerde deskundigen bijstand 
verlenen. Concreet betekent dit dat er minimaal een contract met een gecertificeerde bedrijfsarts dient te zijn afgesloten en 
dat een gecertificeerde arbodeskundige de RI&E dient te toetsen, als toetsing van de RI&E noodzakelijk is. Als alternatief 
kan gebruik worden gemaakt van de “vangnetregeling”, de arbodienst verzorgt dan de bijstand. Zie ook het stroomschema 
op  www.arbo.nl/schema  voor de keuze tussen beide regelingen.  

 

http://www.arbo.nl/schema
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Maatwerkregeling  
 
25.3.1. Het bedrijf laat zich bijstaan door één of meer gecertificeerde 
deskundigen (maatwerkregeling) en heeft een overeenkomst met deze 
deskundigen(n) 

 Nvt   Ja   Nee 

Op grond van de Arbowet moet de werkgever zich bij de uitvoering van de volgende taken laten bijstaan door één of meer 
gecertificeerde deskundigen (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige): 
toetsing en advisering in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie; 
 arbeidsgezondheidskundig onderzoek; 
 houden van arbeidsomstandighedenspreekuur; 
 aanstellingskeuring; 
 verzuimbegeleiding.  
Indien er op dit gebied geen CAO-afspraken zijn: 
De “maatwerkregeling” houdt in dat de werkgever zelf bepaalt op welke wijze gecertificeerde deskundigen bijstand kunnen 
verlenen.  
Concreet betekent dit dat er minimaal een contract met een gecertificeerde bedrijfsarts dient te zijn afgesloten en dat een 
gecertificeerde arbodeskundige de RI&E dient te toetsen als toetsing nodig is. Als alternatief kan gebruik worden gemaakt 
van de “vangnetregeling” (zie volgende module).  

25.3.2 De maatwerkregeling is vastgelegd in de CAO of schriftelijk 
overeengekomen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 

 Ja   Nee 

Als er geen overeenstemming is op brancheniveau (CAO) of met de werknemers op bedrijfsniveau (OR of PVT), dan is de 
vangnetregeling van toepassing  

25.3.3. Er zijn afspraken gemaakt met een gecertificeerde bedrijfsarts over de 
begeleiding bij verzuim en reïntegratie 

 Ja   Nee 

De belangrijkste vragen over verzuim en reïntegratie zijn bij het onderdeel “Afspraken over verzuim” behandeld. Hier gaat 
het om de afspraken die het bedrijf moet maken met een gecertificeerde deskundige en die u vastlegt in een contract.  

25.3.4 Er zijn afspraken gemaakt met een gecertificeerde bedrijfsarts over het 
periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) 

 Ja   Nee 

PAGO wil zeggen dat medewerkers met een bepaalde regelmaat een onderzoek krijgen. Het onderzoek houdt verband 
met de risico's tijdens het werk. Uit de RI&E volgt welke risico's er zijn. Een voorbeeld is gehooronderzoek bij hard geluid 
op de werkplek. Maar ook onderzoek naar RSI of werkdruk is mogelijk, als dat een risico is in een bedrijf.  

25.3.5 Er zijn afspraken gemaakt met een gecertificeerde bedrijfsarts over het 
arbeidsomstandigheden spreekuur 

 
 Ja   Nee 

Tijdens het arbeidsomstandigheden spreekuur kunnen werknemers de gecertificeerde deskundige of de arbodienst om 
advies vragen over hun gezondheidsklachten die mogelijk verband hebben met hun werk. Hierdoor kunnen zij ook zelf 
helpen voorkomen dat ze ziek worden en kunnen arbeidsomstandigheden verbeterd worden.  

25.3.6 Het bedrijf heeft, wanneer van toepassing en toegestaan, afspraken 
over aanstellingskeuringen met een gecertificeerde bedrijfsarts 

 Ja   Nee 

Bij zwaar lichamelijk werk, werk met gevaarlijke stoffen of werk met veiligheidsrisico's is een aanstellingskeuring 
toegestaan aan het einde van een selectieprocedure. De keuring wordt verricht door een onafhankelijke arts. Zie Wet op 
de Medische Keuringen.  

25.3.7 Voor de toetsing bij de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt een 
gecertificeerde deskundige ingeschakeld 

  Ja   Nee 

Voor bedrijven met ten hoogste 10 werknemers is toetsing niet nodig. Toetsing van de RI&E vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van één van de vier gecertificeerde deskundigen (bedrijfsarts; veiligheidskundige; arbeidshygiënist; 
arbeids- en organisatiedeskundige). Indien het bedrijf één van de vier gecertificeerde deskundigen in dienst heeft, dan kan 
toetsing van de RI&E door deze medewerker gedaan worden. In de maatwerkregeling kunnen de partijen die de 
maatwerkregeling aangaan (CAO-partijen, werkgever en OR of PVT) in overleg met gecertificeerde deskundigen bepalen 
hoe licht of zwaar de toetsing van de RI&E zal zijn. (Dus niet de individuele werkgever.)  
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Vangnetregeling  
 
25.4.1 Voor de deskundige ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een 
gecertificeerde arbodienst (de vangnetregeling) 

 Ja   Nee 

Het antwoord luidt hier Nee als u de vragen bij de Maatwerkregeling ingevuld heeft. Op grond van de Arbowet moet de 
werkgever zich bij de uitvoering van de volgende taken laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst: 
toetsing en advisering in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie; 
 arbeidsgezondheidskundig onderzoek; 
 houden van arbeidsomstandighedenspreekuur; 
 aanstellingskeuring; 
 verzuimbegeleiding. 
De beslissing over de vraag of van het alternatief voor een arbodienst gebruik wordt gemaakt moet samen met de 
werknemers (CAO, OR of PVT) genomen worden. Bij geen overeenstemming valt een bedrijf automatisch in de 
vangnetregeling.   

25.4.2 Het bedrijf heeft een contract met een gecertificeerde arbodienst   Ja   Nee 
In feite verandert er weinig ten opzichte van de situatie vóór 1 juli 2005. Met de arbodienst moeten afspraken worden 
gemaakt over verzuimbegeleiding, PAGO, spreekuur en eventueel aanstellingskeuringen. Wel wordt het bedrijf geacht zelf 
de RI&E tenminste mede uit te (laten) voeren door iemand die deze preventietaak toegewezen heeft gekregen. De taken, 
de eventuele opleidingseisen en de aantallen van deze medewerker of medewerkers volgen uit de RI&E. Voor de toetsing 
van de RI&E heeft het bedrijf de arbodienst nodig. Voor kleine bedrijven zijn de eisen voor toetsing van de RI&E lichter 
geworden. Zie vraag 25.4.4 over de RI&E.  

25.4.3 Er zijn met de arbodienst afspraken gemaakt over de begeleiding bij 
verzuim en reïntegratie 

             Ja   Nee 

De belangrijkste vragen over verzuim en reïntegratie zijn bij het onderdeel "Afspraken over verzuim" behandeld. Hier gaat 
het om de afspraken die het bedrijf moet maken met de arbodienst. Deze legt het bedrijf vast in een contract.  

25.4.4 Voor de toetsing van de risico-inventarisatie en - evaluatie wordt de 
arbodienst ingeschakeld 

 Nvt   Ja   Nee 

Voor bedrijven met ten hoogste 10 werknemers is toetsing niet nodig. CAO. Voor bedrijven met maximaal 25 werknemers 
geldt de lichte toets (schriftelijk en in beginsel géén bedrijfsbezoek). Toetsing van de RI&E vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de arbodienst, die tenminste één van de vier gecertificeerde deskundigen inschakelt (bedrijfsarts; 
veiligheidskundige; arbeidshygiënist; arbeids- en organisatiedeskundige).  

25.4.5 Er zijn met de arbodienst afspraken gemaakt over het periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) 

 
 Ja   Nee 

Periodiek wil zeggen dat medewerkers met een bepaalde regelmaat een onderzoek krijgen. Het onderzoek houdt verband 
met de risico's tijdens het werk. Uit de RIE volgt welke risico's er zijn. Een voorbeeld is gehooronderzoek bij hard geluid op 
de werkplek. Maar ook onderzoek naar RSI of werkdruk is mogelijk, als dat een risico is in een bedrijf.  

25.4.6 Er zijn met de arbodienst afspraken gemaakt over het 
arbeidsomstandigheden spreekuur 

 Ja   Nee 

Tijdens het arbeidsomstandigheden spreekuur kunnen werknemers de Arbodienst/gecertificeerde deskundige om advies 
vragen over hun gezondheidsklachten die mogelijk verband hebben met hun werk. Hierdoor kunnen zij ook zelf helpen 
voorkomen dat ze ziek worden en kunnen arbeidsomstandigheden verbeterd worden.  

25.4.7 Het bedrijf heeft, wanneer van toepassing en toegestaan, afspraken met 
de arbodienst over aanstellingskeuringen 

 Ja   Nee 

Bij zwaar lichamelijk werk, werk met gevaarlijke stoffen of werk met veiligheidsrisico's is een aanstellingskeuring 
toegestaan aan het einde van een selectieprocedure. De keuring wordt verricht door een onafhankelijke arts. Zie Wet op 
de Medische Keuringen.  
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                                                                               Plan van aanpak 
 
Al u de vragenlijst heeft ingevuld zijn hieruit een aantal aandachtspunten (de vragen die u met “nee” heeft beantwoord) naar 
voren gekomen. In het plan van aanpak kunt u vervolgens aangeven hoe en wanneer u deze aandachtspunten wilt aanpakken. 
In de toelichting van de vragenlijst staan voor de verschillende aandachtspunten al oplossingen die in de praktijk gehanteerd 
worden. Uiteraard is het mogelijk andere oplossingen te bedenken en maatregelen te nemen. Het gaat er tenslotte om dat een 

 op in het plan van aanpak 
en werk dat verder uit. Dat wil zeggen geef zo exact mogelijk aan wat u van plan bent om te gaan doen. Geef ook de prioriteit 
aan en wanneer iets af moet zijn. 
Er dient overleg te zijn over het plan van aanpak tussen de werkgever en de medewerkers (als die er is : De 
Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging).  
                                                                    
 
                                                                      Prioriteiten stellen 
 
Omdat u niet alles tegelijk kunt doen is het belangrijk om prioriteiten te stellen. U kunt daarbij rekening houden met: 
 de gevolgen voor veiligheid en gezondheid van de medewerkers die een risico kan opleveren; 
 het aantal blootgestelde medewerkers; 
 andere plannen (bijv. verbouw of nieuwbouw); 
 financiële omstandigheden; 
 de wensen van de medewerkers. 
 
Vaak is het gemakkelijk om de knelpunten qua prioriteit in klassen in te delen. U kunt daarbij de volgende indeling hanteren: 
 
 Prioriteit 1: actie op korte termijn (binnen nu en een jaar) 
 Prioriteit 2: actie op middellange termijn (binnen 2 à 3 jaar) 
 Prioriteit 3: actie op lange termijn (3 tot 5 jaar) 

 
Bij het nemen van maatregelen moet u te werk gaan volgens de arbeidshygiënische strategie, dat wil zeggen: 
1. Probeer eerst de bron van het probleem weg te nemen; 
2. Scheiden van mens en bron (afscherming, afzuiging); 
3. Verminderen van het aantal blootgestelde medewerkers en/of de blootstellingsduur;  
4. Het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
  
Geef in het plan van aanpak ook aan wie, waar verantwoordelijk voor is en wanneer iets gereed moet zijn.  
Belangrijk is ook dat u aangeeft hoeveel geld u beschikbaar stelt voor het oplossen van een probleem. Dit is aan de ene kant 
belangrijk voor uzelf, omdat u zo beter kunt zien waar u rekening mee moet houden en andere kant is het belangrijk voor 
controlerende instanties, omdat ze zo kunnen zien hoe serieus het plan van aanpak is. 
 
 
Elk jaar maakt u een voortgangsrapport en bespreekt u de uitvoering van het plan van aanpak met de Ondernemingsraad, de 
Personeelsvertegenwoordiging of met de belanghebbende medewerkers. 

Tijdens deze bespreking moet ook aan de orde komen of de risico-inventarisatie nog voldoende actueel is of geactualiseerd 
moet worden. Hierna moet aangegeven worden welke zaken het afgelopen jaar zijn aangepakt en opgelost en aan welke 
punten het komende jaar gewerkt zal worden. 
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PLAN VAN AANPAK 
 
Maatregel P1 Verantwoordelijk Budget Einddatum 
Informeren werknemers over PAGO 
Inventariseren wie mee wil doen 
PAGO afspreken met de arbodienst 
Uitvoering PAGO 

      
 
      
 

       

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
 

 

                                                           
1 P = prioriteit vastgesteld door het bedrijf 


