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Tussen de ondergetekenden:

ABAB Groep B.V. te Tilburg (voor zich alsmede voor haar dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a BW
waarvan zij alle aandelen middellijk of onmiddellijk houdt)
als partij ter ene zijde
en
De Unie te Culemborg

elk als partij ter andere zijde
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.

Copyright
© 2018 Cao-partijen.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een
terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen
bij deze CAO.
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ARTIKEL 1

ALGEMEEN

1. LOOPTIJD
De CAO treedt in werking op 1 januari 2018 en eindigt van rechtswege op 31 december 2018 zonder dat enige
opzegging is vereist.

2. WERKINGSSFEER
De CAO geldt voor alle werknemers van werkgever van wie de functie is ingedeeld in de functieschalen A tot en
met J3.
De CAO is niet van toepassing op:
de leden van de Hoofddirectie;
stagiaires;
uitzendkrachten;
Ingehuurde ZZP’ers;
vakantiewerkers;
werknemers met een afroepcontract;
werknemers met een onderwijsarbeidsovereenkomst (coöpers) dan wel een leerwerkovereenkomst (dualers
en BBL’ers).

3. CAO EN DE ONDERNEMINGSRAAD
a. Doel
Cao-partners dienen de Ondernemingsraad in een vroegtijdig stadium te informeren over de voorgenomen
besluiten met betrekking tot deze CAO, teneinde met betrekking tot de medezeggenschap en de
ontwikkeling van het arbeidsvoorwaardenbeleid een optimaal resultaat te bereiken zulks in het belang van de
onderneming en haar werknemers.
b. Inhoudelijke punten
Cao-partners informeren de Ondernemingsraad met betrekking tot de onderwerpen vernoemd in deze CAO
en welke in principe te rangschikken zijn onder de noemer van primaire arbeidsvoorwaarden.
c. Overleg
Teneinde het gestelde doel te realiseren zullen er per kalenderjaar twee bijeenkomsten worden
georganiseerd tussen de Cao-partners en de Ondernemingsraad, waarbij ook zijdens de Ondernemingsraad
agendapunten kunnen worden aangedragen.
d. Initiatief en Planning
Cao-partners nemen het initiatief om de onder c genoemde bijeenkomsten te organiseren. Zijdens de
Ondernemingsraad kunnen tot 7 dagen voor aanvang van een bijeenkomst eveneens agendapunten worden
aangedragen.

4. DEFINITIES
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:
a. werkgever:
partij ter ene zijde.
b. vakverenigingen:
partijen ter andere zijde.
c. werknemer:
iedere persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever en waarvan de
functie is ingedeeld of gezien de aard der werkzaamheden behoort te worden ingedeeld in de
functiegroepen A t/m J3 als genoemd in bijlage 1 van deze CAO; als werknemers in de zin van deze CAO
worden niet beschouwd leden van de hoofddirectie, stagiaires, uitzendkrachten, vakantiewerkers,
werknemers met een afroepcontract en werknemers met een onderwijsarbeidsovereenkomst (coöpers) dan
wel een leerwerkovereenkomst (dualers en BBL’ers).
d. partner:
- echtgeno(o)t(e) of bij de burgerlijke stand geregistreerde partner;
- een persoon met wie de werknemer met het oogmerk op duurzaam samen te leven, een
gemeenschappelijke huishouding voert, blijkend uit een daartoe strekkende notariële akte of een door
beide partners ondertekende schriftelijke verklaring; niet als partner wordt beschouwd een persoon met
wie een bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat.
e. OR:
de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
f. CAO:
deze Collectieve arbeidsovereenkomst met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen.
g. BW:
Burgerlijk Wetboek.
CAO ABAB GROEP B.V.
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h. dienstrooster:
een werktijdenregeling die aangeeft op welke tijdstippen werknemers normaliter hun werkzaamheden
aanvangen, deze onderbreken en beëindigen.
i. maand:
een kalendermaand.
j. maandsalaris:
het jaarsalaris gedeeld door 12 zoals geregeld in bijlage 1 van deze CAO.
k. uursalaris:
het maandsalaris gedeeld door de met de werknemer overeengekomen arbeidsduur per maand. Het
uursalaris wordt verkregen door het fulltime maandsalaris te delen door de factor 173,33.
De factor is als volgt berekend: 52 weken * 40 uur gedeeld door 12 maanden.
l. maandinkomen:
het maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag.
m. jaarinkomen:
twaalf keer het maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag.
n. fulltime dienstverband:
een dienstverband aangegaan voor de normale arbeidsduur per jaar (zoals vermeld in artikel 3 lid 1 sub a van
deze CAO).
o. parttime dienstverband:
een dienstverband aangegaan voor minder dan de normale arbeidsduur per jaar.

5. TOEPASSING CAO
De werkgever zal geen werknemers in dienst nemen of houden op voorwaarden die in strijd zijn met deze CAO. In
individuele gevallen kan door de werkgever in positieve zin voor de werknemer worden afgeweken van deze
CAO.

6. PARTTIME WERKNEMER
Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de gemiddelde arbeidsduur minder bedraagt dan de
arbeidsduur bij een volledig dienstverband, zijn de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst naar
rato van de individuele arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende
artikelen anders is vermeld.

7. FLEXIBELE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING
Werkgever hanteert een Flexibele Arbeidsvoorwaardenregeling welke bestaat uit een keuzesysteem op het
gebied van arbeidsvoorwaarden. De regeling is nader uitgewerkt in het Reglement Flexibele Arbeidsvoorwaarden
en maakt onderdeel uit van de Aanvullende arbeidsvoorwaarden ABAB Groep B.V.

8. BIJLAGEN
De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Collectieve arbeidsovereenkomst:
SALARISSCHALEN 2018 ( BIJLAGE 1 CAO)
HANDLEIDING PERFORMANCE MANAGEMENT ( BIJLAGE 2 CAO)
PENSIOENREGLEMENT F LEXIBEL R ENTENIERS PLAN ( BIJLAGE 3 CAO)
DUURZAME INZETBAARHEID ( BIJLAGE 4 CAO)
PENSIOENREGLEMENT E XTRA W ERKNEMER PENSIOEN ( BIJLAGE 5 CAO)
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ARTIKEL 2

RELATIE WERKGEVER – WERKNEMER

1. VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER
Arbeidsovereenkomst
De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan, waarin deze
CAO integraal van toepassing wordt verklaard.
Uitreiking CAO
De werkgever zal aan de werknemer een exemplaar van de CAO, alsmede van de wijzigingen daarop, uitreiken.
Vakverenigingen
De werkgever zal de vakverenigingen, indien zij de wens daartoe te kennen geven, twee keer per jaar informeren
over de algemene gang van zaken in de onderneming.
Arbeidsomstandigheden
De werkgever is gehouden zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden in het bedrijf en daarbij de
belangen van de werknemer te behartigen, een en ander zoals een goed werkgever betaamt.
Privacy
Werknemer en werkgever hebben recht op privacy. Dit betekent onder meer dat de werknemer alle gegevens
over hem of zijn functioneren mag inzien. De werkgever zorgt er voor dat dergelijke persoonlijke gegevens niet
zonder toestemming van de werknemer bij derden terecht komen.
Registratie persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens van de werknemer worden opgeslagen en bewaard bij de personeelsadministratie van
de werkgever. De gegevens worden bewaard in een digitaal personeelsdossier.
Werkgever maakt gebruik van interne communicatiesystemen zoals e-mail, internet en adresbeheer in Word.
Hiervoor worden de privé-naam, adres en woonplaatsgegevens en telefoonnummers van werknemer gebruikt.
Indien werknemer niet wenst dat zijn/haar gegevens of een deel daarvan beschikbaar wordt gesteld, dient
werknemer de afdeling Personeel & Organisatie schriftelijk op de hoogte te stellen. Werkgever zal zich houden
aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

2. VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER
Uitvoering opgedragen werkzaamheden
De werknemer zal alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover deze
redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij alle verstrekte
aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. Tevens verplicht de werknemer zich in overleg werkzaamheden te
verrichten in een andere plaats dan waar gewoonlijk arbeid wordt verricht en ook op andere tijd dan gewoonlijk,
tenzij zulks wegens bijzondere omstandigheden niet van de werknemer kan worden verlangd.
Geheimhouding
Voor de inhoud van dit beding verwijzen wij naar het van toepassing zijnde beding zoals opgenomen in uw
individuele arbeidsovereenkomst.
Nevenwerkzaamheden
Voor de inhoud van dit beding verwijzen wij naar het van toepassing zijnde beding zoals opgenomen in uw
individuele arbeidsovereenkomst.
Concurrentiebeding
Voor de inhoud van dit beding verwijzen wij naar het van toepassing zijnde beding zoals opgenomen in uw
individuele arbeidsovereenkomst.
Misbruik van positie
De werknemer zal zich ervan onthouden:
Middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan ten behoeve van de onderneming door derden uit te voeren
aannemingen, leveringen of werken;
Middellijk of onmiddellijk geschenken met handelswaarde, provisie of beloning aan te nemen van personen
of rechtspersonen, waarmee hij door of vanwege zijn functie direct of indirect in aanraking komt;
Andere werknemers van de onderneming te verplichten tot het verrichten van persoonlijke diensten;
Zonder toestemming goederen van de onderneming te gebruiken voor eigen doeleinden.

CAO ABAB GROEP B.V.
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Intellectuele eigendom
De werkgever heeft het uitsluitende recht op de door de werknemer in het kader van zijn dienstbetrekking,
al dan niet in samenwerking met anderen verkregen uitkomsten, uitgedachte werkwijzen, modellen,
rekeningen, software, geschreven en/of vervaardigde werken;
De werkgever is niet verplicht een andere bescherming aan te vragen voor de in het eerste lid bedoelde
rechten, bijvoorbeeld octrooirechten, auteursrechten, merkenrechten, enz.;
In beginsel vindt de werknemer in het krachtens de arbeidsovereenkomst genoten salaris vergoeding voor
het gemis van de aan de werkgever toevallende rechten van intellectuele eigendom.
Medewerking vordering tot schadevergoeding
In geval de werkgever als gevolg van arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen één of meer derden een
vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer daaraan zijn medewerking verlenen.

3. DE INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOMST
a.

b.

c.

Op de individuele arbeidsovereenkomst zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot de duur en
beëindiging van arbeidsovereenkomsten (de artikelen 667 tot en met 679 boek 7 van het BW) van toepassing
behoudens voor zover hierop in lid 3 en lid 7 uitdrukkelijk van wordt afgeweken. In de individuele
arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk type arbeidsovereenkomst van toepassing is. Ontbreekt deze
vermelding dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
In afwijking van het bepaalde in artikel 668a lid 2 BW geldt ten aanzien van de perioden waarin een
werknemer, voorafgaand aan zijn indiensttreding bij werkgever, als uitzendkracht bij werkgever heeft
gewerkt, dat deze perioden – inclusief onderbrekingen van minder dan 3 maanden – worden aangemerkt als
één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor wat betreft hetgeen in artikel 668a lid 1 BW is bepaald.
Op grond van artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verplicht om bij tijdelijke contracten
van zes maanden of langer, minimaal één maand voor het einde van het dienstverband de medewerker
schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, en zo ja onder welke voorwaarden? De
aanzegplicht geldt voor alle opvolgende tijdelijke contracten, dus niet alleen voor bijvoorbeeld de eerste of
de laatste in de keten.

4. PROEFTIJD
Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd. De duur van de proeftijd bedraagt:
bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 6 maanden maar korter dan twee jaren: één
maand;
bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij het einde niet op een kalenderdatum is bepaald: één
maand;
bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaren of langer: twee maanden;
Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: twee maanden.

5. SCHORSING
a.
b.
c.
d.

e.

De werknemer kan worden geschorst door de hoofddirectie indien een dringende (wettelijke) reden is om de
werknemer op staande voet te ontslaan. Voordat de hoofddirectie tot schorsing overgaat, wordt hoor en
wederhoor toegepast.
Een schorsing duurt maximaal 14 dagen en mag ten hoogste met 14 dagen worden verlengd. Indien de
werkgever tijdens de schorsing bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst
heeft ingediend, mag de schorsing duren tot het moment waarop de rechter beslist.
Tijdens de schorsing houdt de werknemer recht op salaris. Dit laat onverlet dat het de werkgever vrij staat
om in rechte het tijdens de schorsing uitbetaalde loon (proberen) te vorderen. Tevens heeft werkgever het
recht om geleden schade op werknemer te vorderen.
Het besluit tot schorsing en het eventuele besluit tot verlenging ervan worden schriftelijk, onder opgaaf van
redenen en met vermelding van de duur ervan, bevestigd.
Mocht uiteindelijk blijken dat de schorsing van een werknemer ongegrond was, dan moet de werkgever de
werknemer schriftelijk rehabiliteren.

6. OP NON- ACTIEFSTELLING
a.
b.

De werknemer kan op non-actief worden gesteld indien de voortgang van de werkzaamheden van de
werknemer ernstig wordt belemmerd of in het uitdrukkelijke belang van de werkgemeenschap. Een op nonactiefstelling is geen strafmaatregel.
Een op non- actiefstelling duurt maximaal 4 weken en mag, in onderling overleg, één keer met 4 weken
worden verlengd. Het doel van deze periode van op non- actiefstelling is dat de werkgever de gerezen
problemen met voortvarendheid oplost. Zodra de problemen zijn opgelost, eindigt de op non- actiefstelling.
Indien de werkgever tijdens de op non- actiefstelling bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst heeft ingediend, mag de op non- actiefstelling duren tot het moment waarop de
rechter beslist.

CAO ABAB GROEP B.V.
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c.

Tijdens de op non- actiefstelling behoudt de werknemer recht op salaris.

d. Het besluit tot op non- actiefstelling en het eventuele besluit tot verlenging ervan worden schriftelijk, onder
opgaaf van redenen en met vermelding van de duur ervan, bevestigd door de hoofddirectie.

7. OPZEGTERMIJN
a.

b.

c.

Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de artikelen 7:
678 en 7:679 BW en behoudens tijdens of aan het einde van de proeftijd als bedoeld in lid 4, in welke
gevallen de arbeidsovereenkomst wederzijds met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd, geldt voor de
beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de salarisschalen a t/m c dat zowel de
werknemer als de werkgever een opzegtermijn van één maand in acht dienen te nemen (artikel 7: 672 lid 2
juncto lid 5 BW, en 7:672 lid 3 BW). Voor de salarisschalen d t/m j3 geldt dat zowel de werknemer als de
werkgever een opzegtermijn van twee maanden in acht dienen te nemen (artikel 7:672 lid 3 juncto lid 6 en lid
8 BW, en artikel 7:672 lid 2 juncto lid 5 BW)
De opzegging van de arbeidsovereenkomst dient zodanig te geschieden dat het einde van de
arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van de maand. In overleg tussen werkgever en werknemer
kan hiervan worden afgeweken.
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de eerste dag waarop de werknemer
aanspraak kan maken op een AOW-uitkering.

8. CONTRACTWIJZIGINGEN
Contractwijzigingen op grond van functie- en of arbeidsduurwijziging worden pas rechtsgeldig nadat de wijziging
en de daarmee gepaard gaande aanpassing van de arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd zowel door
werkgever als door werknemer akkoord bevonden. In geval van demotie is artikel 4.6 van toepassing.

CAO ABAB GROEP B.V.
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ARTIKEL 3

ARBEIDSDUUR , WERKTIJDEN EN VERLOF

1. ARBEIDSDUUR
a.
b.
c.

De normale arbeidsduur op jaarbasis bedraagt voor werknemers met een fulltime dienstverband gemiddeld
40 uur per week.
Per week bedraagt de arbeidsduur maximaal 45 uur.
Indien en voor zover gewenst, kunnen in overleg tussen een disciplinedirecteur/stafhoofd en een werknemer
flexibeler afspraken over arbeidstijdpatronen, begin- en eindtijden van een werkdag worden gemaakt. Hierbij
zal op basis van de benodigde bezetting zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de
bereikbaarheid van de werkplek en de wensen en mogelijkheden van de werknemer en de klant.

2. ARBEIDSDUURVERKORTING
a.
b.

c.
d.

e.

De werknemer ontvangt 64 uur arbeidsduurverkorting op jaarbasis.
Deze arbeidsduurverkorting zal worden geëffectueerd:
Door middel van toekenning van 32 roostervrije uren die de werknemer in de tweede helft van het
betreffende kalenderjaar in overleg met de werkgever kan inroosteren;
Door middel van toekenning van 32 flexuren.
In geval van verhindering (bijvoorbeeld in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid) als bedoeld
in artikel 8 van deze CAO op een vastgesteld roostervrij uur/ uren, bestaat geen recht op vervangende
arbeidsduurverkorting.
Indien in opdracht van de werkgever ten gevolge van bijzondere bedrijfsomstandigheden op een vastgesteld
roostervrij uur/ uren moet worden gewerkt, geldt dit niet als overwerk en wordt in overleg met de betrokken
werknemer vervangende arbeidsduurverkorting vastgesteld.
ADV-dagen en flexdagen dienen te worden opgenomen in het kalenderjaar waarin zij worden toegekend. Bij
uitdiensttreding worden derhalve slechts naar rato die ADV-rechten uitbetaald voor zover deze niet genoten
zijn en zij betrekking hebben op het lopende kalenderjaar.

3. WERKTIJDEN
Normaliter wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag waarbij in overleg met de betreffende manager de
exacte werktijden worden vastgesteld. Bij de vaststelling van het arbeidspatroon zal werkgever, voor zover dat
redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de
werknemer.
In afwijking van het bovenstaande werkt een parttime werknemer volgens een individueel rooster. Daarin wordt
aangegeven hoeveel uren of delen van uren en op welke dagen van de week de werknemer ingeroosterd is.
Werknemers vallende onder de werkingssfeer van deze CAO, die te werk worden gesteld bij Thinq B.V. vormen
een uitzondering op dit artikel. Zij worden geacht ondubbelzinnig in te stemmen met het werk op zaterdagen en
in de avonduren. Eveneens is artikel 3.5 van deze CAO niet van toepassing op deze werknemers.

4. M EERUREN
Wanneer de werknemer met een parttime arbeidsovereenkomst in opdracht van de werkgever over het
afgelopen kalenderjaar gemiddeld meer uren werkt dan de met hem overeengekomen contracturen, (maar
binnen de normale arbeidsduur blijft van een werknemer met een fulltime arbeidsovereenkomst), wordt over
deze meeruren een toeslagpercentage van 35% boven op het bruto uurloon betaald. De opbouw van
vakantietoeslag, extra vakantiedagen en pensioen wordt geacht hierin te zijn inbegrepen.

5. OVERWERK
1. Overwerk
a.
b.

c.

d.

Wanneer door een werknemer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de
gemiddelde arbeidsduur op basis van het afgelopen kalenderjaar wordt overschreden, is er sprake
van overwerk.
Van overwerk is voor een parttime werknemer eerst sprake, indien de werknemer over het
afgelopen kalenderjaar gemiddeld meer uren werkt dan de met hem overeengekomen
contracturen én wanneer de normale arbeidsduur op basis van het afgelopen kalenderjaar van een
werknemer met een fulltime arbeidsovereenkomst wordt overschreden.
Indien overwerk vanwege bedrijfsomstandigheden noodzakelijk wordt geacht, dit ter beoordeling
van de eindverantwoordelijke directeur, is de werknemer gehouden overwerk te verrichten. Bij het
opdragen van overwerk zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de persoonlijke
omstandigheden van de werknemer, zie hiertoe ook sub 6, ‘Hardheidsclausule’
De verplichting tot overwerken bedraagt niet meer dan maximaal 10% van de normale arbeidsduur
van zes kalendermaanden. Het overwerk mag gerealiseerd worden in de eerste tien maanden van
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e.

f.

het kalenderjaar Overwerk dient te geschieden wanneer het werkaanbod daarom vraagt. Voor
werknemers van 60 jaar of ouder geldt deze verplichting tot overwerken niet. Dit betekent
overigens niet dat werknemers van 60 jaar of ouder geen overwerk meer mogen verrichten.
De periode waarin verplicht overwerk dient te worden verricht, wordt door de
eindverantwoordelijke directeur ten minste een maand vóór aanvang in de discipline/regio
meegedeeld aan de werknemers.
Gedurende de resterende twee maanden van het kalenderjaar geldt er geen verplichting tot het
verrichten van overwerk.

2. Compensatie
Indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de directeur toelaten, zullen de overuren van
werknemers in de schalen A t/m H worden gecompenseerd in vrije tijd. De te compenseren vrije tijd
komt overeen met het aantal uren overwerk en moet binnen het kalenderjaar worden opgenomen.

3. Uitbetaling
a.

b.

Indien compensatie van overuren in enig kalenderjaar niet mogelijk is, ontvangt de werknemer
ingedeeld in de salarisschaal A t/m F per gewerkt overuur het normale uursalaris. Daarnaast
ontvangt de werknemer ingedeeld in de salarisschaal A t/m F per gewerkt overuur een
toeslagpercentage van 35% boven op het bruto uurloon.
Indien compensatie van overuren in enig kalenderjaar niet mogelijk is, ontvangt de werknemer
ingedeeld in de salarisschalen G en H per gewerkt overuur het normale uursalaris. Daarnaast
ontvangt de werknemer ingedeeld in de salarisschaal G en H per gewerkt overuur een
toeslagpercentage van 35% boven op het bruto uurloon. Uitbetaling van overuren geschiedt onder
de voorwaarde dat de werknemer zijn omzetdoelstelling (€) in dat jaar heeft behaald.

4. Bestedingsruimte Flexibele Arbeidsvoorwaardenregeling
Meer- en overwerkuren kunnen slechts kunnen worden omgezet in bestedingsruimte binnen de
Flexibele Arbeidsvoorwaardenregeling indien daar op basis van het werkaanbod en de stand
werkzaamheden door de Hoofddirectie goedkeuring voor wordt gegeven. In geval van goedkeuring zal
deze mogelijkheid in de Flexibele Arbeidsvoorwaardenregeling worden opengesteld.

5. Uitsluiting compensatie
Een werknemer welke in aanmerking komt voor de participatieregeling, komt niet in aanmerking voor
het onder sub 2 en sub 3 bepaalde. Een werknemer welke is ingedeeld in de salarisschalen G en H en
werkzaam is op het Hoofdkantoor komt niet in aanmerking voor het onder sub 3b bepaalde.

6. Hardheidsclausule
In gevallen waarin toepassing van de regeling inzake overwerk zou leiden tot een onbillijke situatie voor
de individuele werknemer, kan de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin afwijken van deze
maatregel.

6.
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

h.

7.

VAKANTIE- UREN EN VERVALTERMIJN
Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar.
De werknemer heeft per vakantiejaar recht op vakantie met behoud van maandinkomen van 160 uur per jaar.
Daarenboven heeft de werknemer recht op 40 bovenwettelijke vakantie-uren.
Van de in sub b genoemde vakantie zullen als basisregel twee weken aaneengesloten worden verleend en
genoten.
Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever vastgesteld uiterlijk binnen vier weken
na aanvraag overeenkomstig de wens van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen
verzetten. De overige vakantie-uren worden door de werknemer opgenomen na overleg met de werknemer
tenzij gewichtige redenen zich verzetten tegen de opname van deze vakantie-uren.
De werknemer kan maximaal 40 uren aan vakantie meenemen naar het volgende jaar. Indien de werknemer
hiervan gebruik wenst te maken, dient hij uiterlijk in de maand november van het jaar van opbouw zijn
leidinggevende hiervan in kennis te stellen. De overige meegenomen uren dienen via de Flexibele
Arbeidsvoorwaardenregeling te worden omgezet in bestedingsruimte of alsnog te worden opgenomen voor
1 september van het nieuwe kalenderjaar.
Indien de werknemer de in sub e bedoelde uren niet via de Flexibele Arbeidsvoorwaardenregeling omzet in
bestedingsruimte, noch voor 1 september van het nieuwe kalenderjaar opneemt, is de werkgever bevoegd
deze overgebleven vakantie-uren vast te stellen.
Per kalenderjaar kan de werkgever maximaal 2 collectieve vakantiedagen aanwijzen. Eén maal per vijf jaar zal
5 mei worden aangemerkt als verplichte vrije dag. De overige roostervrije tijd wordt individueel na overleg
met de werknemer vastgesteld.
Werknemers die op peildatum 31 december 2012 recht hadden op de 8 extra bovenwettelijke vakantie-uren
gerelateerd aan salaris (jaarsalaris van meer dan € 43.109), behouden deze 8 extra bovenwettelijke vakantieuren. Per 1 januari 2013 zal deze extra verlofdag bij het bereiken van deze salarisgrens niet meer worden
toegekend.

VAKANTIE- UREN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde aaneengesloten vakantie of tijdens een
vakantiedag, zullen de dagen waarop de verhindering zich voordoet, niet als vakantie worden geteld, indien de
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arbeidsongeschiktheid door de werkgever wordt geaccepteerd als gevolg van door de werknemer schriftelijke
geleverde bewijsvoering.

8.
a.
b.

c.

VAKANTIE BIJ ONTSLAG
Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit
toelaten, in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen.
Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet geheel heeft kunnen opnemen, zal de resterende
vakantie bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald.
Te veel genoten vakantie zal bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden verrekend.

9. BUITENGEWOON VERLOF
In de navolgende gevallen (a t/m j) kan de werknemer, naar rato van het dienstverband, doorbetaald verlof
opnemen mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
de werknemer tenminste één dag van te voren de werkgever van zijn afwezigheid kennis geeft, onder
overlegging van bewijsstukken als daarom wordt gevraagd;
de werknemer de gebeurtenis in het desbetreffende geval daadwerkelijk bijwoont;
de gebeurtenis ook daadwerkelijk/ feitelijk plaatsvindt op de ingeroosterde werkdag.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

bij huwelijk van de werknemer of geregistreerd partnerschap: 5 dagen;
bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van bloed- en aanverwanten in de eerste graad of in de tweede
graad: 1 dag;
bij bevalling van de partner van de werknemer: 2 dagen;
bij overlijden van de partner of bloed- en aanverwanten in de eerste graad: van de dag van overlijden tot en
met de dag van de begrafenis of de crematie met een maximum van 4 dagen;
bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: 1 dag;
bij 25-jarig dienst- of huwelijksjubileum van de werknemer: 1 dag;
bij 40-jarig dienst- of huwelijksjubileum van de werknemer: 1 dag;
bij verhuizing van de werknemer: 1 dag met een maximum van 1 keer per jaar;
bij het doen van examens voor studie die van belang is voor werkgever: de daarvoor benodigde tijd met een
maximum van twee keer per jaar voor hetzelfde examen;
bij het leiden van een vakantiekamp voor jeugd, gehandicapten, bejaarden, etc.: maximaal 50% van het aantal
benodigde werkdagen met een maximum van één dag per jaar;
bij het 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksfeest van (schoon) ouders en (schoon) grootouders: 1 dag.

10. ONBETAALD VERLOF
Over de periode van onbetaald verlof ontvangt de werknemer geen salaris en voor zover van
toepassing geen onkostenvergoedingen en bouwt de werknemer geen vakantiedagen op. Deelname
aan de pensioenregelingen en de collectieve ziektekostenverzekering blijven voortduren. De
werknemer kan onbetaald verlof opnemen in de vorm van ouderschaps-/ levensloopverlof alsmede in
de vorm van studieverlof binnen werktijd. Uitgewerkte regelingen voor deze vormen van onbetaald
verlof zijn opgenomen in de aanvullende arbeidsvoorwaarden ABAB Groep B.V.
Indien en voor zover er verzoeken worden gedaan voor onbetaald verlof in verband met eventuele
overcapaciteit, dan zal na goedkeuring dit onbetaald verlof geen consequenties hebben voor de
ziektekostenverzekering.

11. FEESTDAGEN
1.
2.
3.

4.

Onder feestdagen wordt in deze CAO verstaan:
Nieuwjaarsdag, de beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, de beide Kerstdagen en
Koningsdag.
Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze CAO worden de zon- en feestdagen geacht
een tijdvak van 24 aaneengesloten uren te omvatten, dat aanvangt op 0.00 uur van de betrokken zon- of
feestdag.
Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken.
De werknemer, die voor de viering van een niet-christelijke feest- of gedenkdag tijdig een daartoe strekkend
verzoek indient, zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, in de gelegenheid worden gesteld
hiervoor een vakantiedag op te nemen.

12. VAKBONDSVERLOF
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Maximaal vier werknemers, zijnde kaderleden van de vakbond de Unie, kunnen voor het verrichten van
vakbondswerkzaamheden en/of bijwonen van vakbondsvergaderingen gebruik maken van betaald
vakbondsverlof. De maximale verlofduur bedraagt per kaderlid drie dagen per jaar.

13. THUISWERKEN
Werkgever en de Unie onderkennen de dat thuiswerken steeds vaker voorkomt in de maatschappij. Werkgever
zal ook in 2018, indien gewenst, op individueel niveau initiatieven van werknemers op het gebied van
thuiswerken ondersteunen.
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ARTIKEL 4

BELONING

1. FUNCTIE BESCHRIJVEN EN -WAARDEREN
Er wordt met de systematiek van HayGroup gewerkt voor wat betreft het onderwerp functie beschrijven en waarderen.

2. SALARISSCHALEN
De salarisschalen per 1 januari 2018 zijn salarisschalen per functieschaal. De salarisschalen voor 20187 zijn met
1,50% verhoogd. Hierin staat het instapniveau en het normniveau (Relatieve Salarispositie = 100) weergegeven. Zie
bijlage 1.
Leidend voor de collectieve loonstijging is het SRA advies. De commissie SRA HRM adviseert aan het eind van ieder
jaar haar leden, waaronder begrepen werkgever, over de collectieve loonstijging voor het komende jaar. Deze
commissie komt tot haar advies nadat zij de volgende zaken in overweging heeft genomen:
a. Wat zijn de consumentenprijsindexcijfers van het CBS?
b. Wat zijn SRA-kantoren voornemens te geven aan collectieve loonsverhogingen?
c. Wat zijn collega-kantoren voornemens te geven aan collectieve loonsverhogingen?
d. Welke ontwikkelingen signaleert de commissie SRA-HRM, die invloed (kunnen) hebben op de
loonontwikkelingen?
Het SRA adviseert voor 2018 een collectieve loonsverhoging van 1,50%, incidenteel dan wel structureel.

3. PERFORMANCE MANAGEMENT
Werknemers worden beoordeeld volgens de Performance Managementsystematiek. Voor uitgebreide
informatie zie bijlage 2.

4. VARIABELE BELONING /WINSTDELING
Zie bijlage 2. Performance Management bij “ABAB” handleiding 2017, Hoofdstuk: belonen.

5. M OGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR/BEROEP
Indien de werknemer bezwaar wil maken tegen de beoordeling kan dat in eerste instantie kenbaar gemaakt
worden bij de direct leidinggevende. De werknemer en de direct leidinggevende plannen in dat geval een nieuw
gesprek waarin het bezwaar van de werknemer ofwel ontvankelijk wordt verklaard dan wel de oorspronkelijke
beoordeling wordt geaccepteerd. Indien het bezwaar niet wordt opgelost, kunnen partijen zich wenden tot de
naast hogere leidinggevende. Indien en zover partijen ook in dit geval niet in staat zijn het bezwaar op te lossen,
dient het bezwaar voorzien van schriftelijke onderbouwing te worden voorgelegd aan de Hoofddirectie en
Manager P&O.
Tegen de beslissing van dit gremium is geen intern beroep / bezwaar meer mogelijk. In de eerste twee fasen van
de beroep- / bezwaarprocedure is de adviseur P&O aanwezig tenzij één van beide partijen daartegen bezwaar
heeft.

6. PLAATSING IN EEN LAGERE FUNCTIE
1. Wegens onvoldoende functioneren of op eigen verzoek
a.
b.

De werknemer die wegens onvoldoende functioneren of op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar een
lager ingedeelde functie, wordt in de overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld op de datum
waarin de overplaatsing plaatsvindt.
Bij indeling in de lagere salarisschaal, bedraagt de verlaging van het salaris het verschil tussen de
aanvangssalarissen van de twee betrokken schalen. Indien en voor zover het salaris na deze correctie
nog uitstijgt boven de 100% RSP van de nieuwe schaal dan wordt het salaris gelijkgesteld aan het niveau
van 100% RSP.

2. Als gevolg van bedrijfsomstandigheden (bijv. herstructurering, reorganisatie etc.)
a.
b.

c.

De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden naar een lager ingedeelde functie wordt
overgeplaatst, wordt in de overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld op de datum waarop de
overplaatsing plaatsvindt.
Bij indeling in de lagere salarisschaal, wordt hem via inschaling een salaris toegekend dat gelijk is aan zijn
oorspronkelijke salaris. Indien het oorspronkelijke salaris hoger is dan 100% RSP van de nieuwe schaal,
wordt het verschil omgezet in een persoonlijke toeslag.
Bij herindeling in een hogere salarisschaal wordt de toeslag evenveel verminderd als het periodesalaris
stijgt. Bij algemene verhogingen van de salarisschalen wordt de persoonlijke toeslag voorts afgebouwd
met 2% van het salaris (exclusief persoonlijke toeslag) tenzij de algemene verhoging lager is dan 2%, in
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welk geval wordt afgebouwd met het percentage van de algemene verhoging. Onderstaande een
voorbeeld berekening bij demotie als gevolg van bedrijfsomstandigheden:

Voorbeeldberekening
Werknemer assistent accountant op E-niveau met een salaris van € 38.000 per jaar wordt op grond van
bedrijfsomstandigheden een functie op D-niveau aangeboden. De beloning op D-niveau 100% RSP bedraagt
maximaal € 35.898 per jaar.
De inschaling van E naar D-niveau is als volgt:
Salaris op D-niveau (100% RSP)
Persoonlijke toeslag
Uit te betalen salaris

€
€
€

35.898,00
2.102,00
38.000,00

per jaar
per jaar
per jaar

Per 1 januari worden de salarissen met 3% verhoogd.
Salaris op D-niveau (maximum) was
€
Verhoging met 3% van € 35.898,00
€
€

35.898,00
per jaar
1.076,94 per jaar
36.974,94
per jaar

Persoonlijke toeslag was
Af: 2% van € 35.898,00
Uit te betalen persoonlijke toeslag

€
€
€

2.102,00
717,96
1.384,03

per jaar

Totaal uit te betalen salaris

€

38.358,97

per jaar

Het volgende jaar worden de salarissen met 1,50 % verhoogd.
Salaris op D-niveau was
€
36.974,94
per jaar
Verhoging met 1,50% van € 36.974,94
€
554,62
per jaar
€
37.529,56
per jaar
Persoonlijke toeslag was
Af: 1,50% van € 36.974,94
Uit te betalen persoonlijke toeslag

€
€
€

Totaal uit te betalen

€

1.384,03
554,62
829,41 per jaar
38.358,97

per jaar

3. Op grond van medische redenen
Indien de werknemer op grond van medische redenen naar een lager ingedeelde functie wordt overgeplaatst,
is rekening houdend met de uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten;
de afbouwregeling als genoemd in dit artikel onder lid 6 sub 2b op overeenkomstige wijze van
toepassing. Dit onder de voorwaarde dat er geen sprake is van samenloop met lid 6 sub 1a.
(onvoldoende functioneren of op eigen verzoek).
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ARTIKEL 5

TOESLAGEN

1. VAKANTIETOESLAG
a.
b.

c.

d.

Het vakantiejaar loopt voor de vakantietoeslag vanaf de eerste dag van juni van enig jaar tot en met de
laatste dag van mei van het daarop volgende jaar.
In de maand mei ontvangt u een vakantietoeslag van 8% van u dan geldende jaarsalaris met uitzondering
van:
bijdrage ziektekostenverzekering;
gebruteerde kostenvergoedingen;
gebruteerde jubileumuitkeringen.
De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei van elk kalenderjaar.
Bij beëindiging van het dienstverband wordt voor elke gehele of gedeeltelijke betalingsperiode van één
maand, waarvoor nog geen vakantietoeslag werd gegeven, deze alsnog uitgekeerd.
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ARTIKEL 6

PENSIOEN

1. DEELNEMING AAN BASISPENSIOENREGELING
De basispensioenregeling geldt voor alle werknemers die met de werkgever een pensioenovereenkomst zijn
aangegaan waarin deze pensioenregeling is opgenomen. Het pensioenreglement Flexibel Renteniers Plan ABAB
Groep B.V. is opgenomen in bijlage 3.

2. DEELNEMING EXTRA WERKNEMER PENSIOEN
Het Extra Werknemer Pensioen is een vrijwillige pensioenregeling voor werknemers die op of na 1 januari 2018 in
dienst zijn en meer verdienen dan € 105.075 (op basis van voltijdssalaris). Deze werknemers hebben de keuze om
wel of niet deel te nemen aan de regeling voor netto pensioen. Voor werknemers die gaan deelnemen vraagt de
pensioenverzekeraar geen medische waarborgen bij aanvang van de regeling. Als een werknemer in eerste
instantie niet meedoet aan de verzekering voor het nabestaandenpensioen en daarna, op een ‘niet natuurlijk
toetredingsmoment’, kiest om toch mee te doen, kunnen er medische waarborgen worden gevraagd. Het
pensioenreglement Extra Werknemer Pensioen ABAB Groep B.V. is opgenomen in bijlage 5.

ARTIKEL 7

VRIJWILLIGE PENSIOEN AANVULLING

1. DEELNEMING AAN DE AANVULLENDE PENSIOENREGELING
Deze vrijwillige pensioen aanvulling geldt voor alle werknemers die deelnemer zijn volgens de
basispensioenregeling van de werkgever. De voorwaarden voor de vrijwillige pensioen aanvulling zijn opgenomen
in hoofdstuk 3 van het pensioenreglement Flexibel Renteniers Plan ABAB Groep B.V.

ARTIKEL 8

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

1. AANSPRAAK
Indien de werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling zijn arbeid niet kan verrichten, gelden
voor hem de bepalingen van artikel 7: 629 BW en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), voor
zover hierna niet anders is bepaald.

2. BETALING
a.

Wettelijke loondoorbetaling
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de wettelijke periode van maximaal 104 weken
70% van het maandinkomen worden doorbetaald.

a.

Aanvulling wettelijke loondoorbetaling
Boven op de bovengenoemde loondoorbetaling ontvangt de werknemer in het:
eerste halfjaar van arbeidsongeschiktheid, een aanvulling tot 30% van het maandinkomen;
tweede halfjaar van arbeidsongeschiktheid, een aanvulling tot 20% van het maandinkomen;
derde halfjaar van arbeidsongeschiktheid, een aanvulling tot 10% van het maandinkomen;
vierde halfjaar van arbeidsongeschiktheid, geen aanvulling.

3. BEGRIP MAANDINKOMEN
Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het bruto maandinkomen dat de werknemer zou
hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest.

4. LOONDOORBETALING
1.

De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de
arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt. De aanvullingen worden niet toegekend aan
werknemers die de AOW leeftijd hebben bereikt.

2.

De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen te
weigeren ten aanzien van de werknemer die:
a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden;
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b.
c.
d.

arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij bij aanstelling valse
informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie gestelde
belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;
zijn genezing heeft belemmerd;
zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht.

3.

De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen op te
schorten en de aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die zich niet houdt aan de voor
hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte.

4.

De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullingen te weigeren ten aanzien van de
werknemer die:
a. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van het
UWV;
b. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de voorschriften met
betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is
geworden;
c. misbruik maakt van de voorziening;
d. weigert inspanningen te verrichten om passende arbeid binnen of buiten de onderneming te
vinden.

5.

Daarnaast kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de werknemer de voor hem
geldende regels en aanwijzingen bij ziekte niet naleeft. Nadere uitwerking van het in dit artikellid
bepaalde vindt plaats door het door de ondernemingsraad goedgekeurde verzuimprotocol.

5. WIA
a. 80% - 100% arbeidsongeschikt (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
De werknemer welke een restverdiencapaciteit heeft van < 20% van zijn laatstverdiende loon en waarvan
geen herstel te verwachten is, valt in de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).
Deze IVA voorziet tot aan de pensioendatum in een loongerelateerde uitkering van 75% van het
laatstverdiende salaris. Hieraan is wel een maximum verbonden: het maximumdagloon.
Werkgever zal geen extra aanvulling doen bovenop de loongerelateerde uitkering van 75%.De excedent
verzekering (ter aanvulling bovenop het maximum premieloon) zal worden gehandhaafd en is ondergebracht
bij een verzekeraar. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid zonder uitzicht op herstel eindigt uiterlijk
na 104 weken arbeidsongeschiktheid de arbeidsrelatie.
b. 35% - 80% arbeidsongeschikt (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
In de loongerelateerde periode (afhankelijk van lengte dienstverband) geldt het volgende:
Inkomen ≥ restverdiencapaciteit
70% x (oude loon – nieuwe loon), gemaximeerd;
Inkomen ≥ 50% restverdiencapaciteit
70% x (oude loon – restverdiencapaciteit).
c. 0% - 35% arbeidsongeschikt (niet arbeidsongeschikt in het kader van WIA)
Afbouw in 3e tot en met 6e jaar ziektejaar:
3e jaar
70% x (70% inkomen – restverdiencapaciteit)
4e jaar
50% x (70% inkomen – restverdiencapaciteit)
5e jaar
30% x (70% inkomen – restverdiencapaciteit)
6e jaar
10% x (70% inkomen – restverdiencapaciteit)

6. WGA- HIAAT EN WGA- EXCEDENT
Werkgever heeft bij een verzekeraar een collectieve verzekering afgesloten ter dekking van het WGA-hiaat en het
WGA-excedent, waaraan werknemers vrijwillig en op (gedeeltelijk)eigen kosten kunnen deelnemen. Voor de
WGA-hiaat verzekering is de premie volledig voor rekening van de werknemer, terwijl voor de WGA-excedent
verzekering de premieverdeling 26,2% van de premie voor de werknemer en 73,8% van de premie voor de
werkgever is. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Aanvullende arbeidsvoorwaarden ABAB Groep B.V.

7. ANW- HIAAT
De werknemer kan via een pensioenverzekering een aanvullende dekking regelen voor het ANW-hiaat, welke
direct ingaat bij overlijden. De werknemer kan de verzekering slechts afsluiten op zijn eigen leven. Voor deelname
wordt geen medische waarborg gevraagd, mits de werknemer vanaf het moment van indiensttreding deelneemt
en binnen twee maanden door werkgever is aangemeld.
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Het bedrag dat de werknemer kan verzekeren is € 15.166 per jaar. De premie is afhankelijk van de leeftijd van de
werknemer.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de Aanvullende arbeidsvoorwaarden op de Collectieve
Arbeidsovereenkomst ABAB Groep B.V.

8. GEDIFFERENTIEERDE WGA PREMIE
Werkgever maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid om maximaal 50% van de gedifferentieerde WGA
premie door te berekenen aan de werknemer. Dit op basis van het uitgangspunt dat verzuim en
arbeidsongeschiktheid tot de verantwoordelijkheid behoren van zowel werkgever als van de werknemer. De
premie zal in mindering worden gebracht op het nettoloon van de werknemer.
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ARTIKEL 9

VOORZIENINGEN

1. ZORGVERZEKERING
Werkgever heeft een collectief contract gesloten met zorgverzekeraar CZ. De collectieve korting op de premies
van de basisverzekering bedraagt 9%. De collectieve korting op de premies van de aanvullende verzekeringen
bedraagt 12%. Daarnaast ontvangt de werknemer die verzekerd is bij CZ een korting van nog eens 2%, omdat
werkgever de premie jaarlijks vooraf zal betalen.
Werkgever komt tevens de voormalig particulier verzekerde, die op 31 december 2005 en 1 januari 2006 in dienst
was, gedeeltelijk tegemoet (zie Aanvullende arbeidsvoorwaarden ABAB Groep B.V.). De voormalig ziekenfonds
verzekerde werknemer ontvangt in principe geen tegemoetkoming.

2. GRATIFICATIE BIJ JUBILEUM
Aan de werknemer die 25 jaar of 40 jaar in dienst is van de werkgever wordt een netto jubileumgratificatie
toegekend van:
één maandsalaris bij 25 jaar;
anderhalf maandsalaris bij 40 jaar.
Bij de bepaling van het aantal dienstjaren worden jaren die zijn doorgebracht bij de rechtsvoorganger van de
werkgever betrokken.

3. UITKERING BIJ OVERLIJDEN
a.
b.
c.

d.

Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden
verstrekt.
Deze uitkering is gelijk aan twee maandsalarissen. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht, hetgeen de
nagelaten betrekkingen bij overlijden van de werknemer toekomt op grond van de Ziektewet en/of de Wet
werk en inkomen naar vermogen en de Toeslagenwet. Daarnaast vindt een reguliere eindafrekening plaats.
De werkgever is geen uitkering verschuldigd indien de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het
overlijden door toepassing van artikel 629 lid 3 BW geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 629 lid
1 BW of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering op grond van de sociale
verzekeringswetten als hiervoor genoemd in lid b.
Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan:
De langstlevende partner;
Bij ontstentenis van de partner: de minderjarige kinderen waartoe de overledene in familierechtelijke
betrekking stond;
Bij ontstentenis van de personen genoemd onder 1 en 2: degene met wie de werknemer in
gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan de werknemer grotendeels voorzag.
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ARTIKEL 10

DUURZAME INZETBAARHEID

1. DOELSTELLING
De doelstelling van duurzame inzetbaarheid is de ouder wordende werknemer door motivatie en blijvende
inzetbaarheid, op een gezonde en verantwoorde wijze, de eindstreep bij het pensioen te laten halen. De
faciliteiten die dit beleid biedt, helpt werknemers bewuster te worden van de eigen verantwoordelijkheid in het
maken van keuzes voor het vormgeven van de loopbaan in de (latere) loopbaanfases.
Hiertoe biedt werkgever aan werknemers van 40 tot 55 jaar (of zoveel eerder indien zij ten minste 5 jaar bij
werkgever werkzaam zijn) de mogelijkheid om de vervolgroute in hun loopbaan nader uit te stippelen met
ondersteuning van een gespecialiseerd bureau. Werkgever wil hiermee haar werknemers tijdig inzicht geven in
keuzemogelijkheden voor de verdere loopbaan.
Werknemers vanaf 35 jaar kunnen op eigen initiatief aangeven of zij belangstelling hebben om door de
bedrijfsarts te worden uitgenodigd voor een medische keuring.
Daarnaast biedt werkgever de werknemer van 55 jaar naast de reguliere medische keuring een
belastbaarheidstest aan. De bedoeling is om zo optimaal mogelijk te blijven functioneren tot aan de
pensioengerechtigde leeftijd.
Om optimaal te kunnen functioneren, wordt aan de werknemers van 50 jaar en ouder tevens de mogelijkheid
geboden de kennis en vaardigheden van diverse computerapplicaties bij te spijkeren door extra
trainingsfaciliteiten.
Daarnaast worden werknemers periodiek via een bijeenkomst “Pensioen Wijzer” op de hoogte gesteld van
pensioen gerelateerde zaken en continue via de in 2018 beschikbaar komende Pensioen Communicatie Tool
(PTC), zodat er meer kennis en bewustzijn ontstaat op het gebied van pensioen.
Tenslotte wordt werknemers van 63 jaar en ouder en hun partners de mogelijkheid geboden deel te nemen aan
de cursus “Pensioen in Zicht” om zich goed voor te bereiden op een leven na het werken.
Verdere informatie is te vinden in bijlage 5.

2. DUURZAME INZETBAARHEID FACILITEITEN
Faciliteit
Medische keuring
Medische keuring en belastbaarheidstest
Doorlopende maatwerkafspraken
Loopbaanscan
Groep coaching
ICT cursussen
Pensioenwijzer
Pensioen Communicatie Tool (PTC)
Pensioen In Zicht
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Wanneer
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
najaar
4e kwartaal
Dootlopend
Vanaf 2014

Voor wie
35 – 55 jaar
55 jaar en ouder
55 jaar en ouder
Vanaf 40 jaar of minimaal 5 jaar in dienst
Alle werknemers
50 jaar en ouder
50- en 50+
Alle werknemers
63 jaar en ouder
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