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Artikel 1 - Definities 

Bond 

Bestuurder 

Cao 

Dagdeel 

Dagelijks bestuur 

Dienstreis 

Feestdag 

FNV Personeel 

Bestuur 

Maandloon 

Partner 

Vrije dag 

Werkdag 

Werkgever 

Werknemer 

FNV Horecabond 

De bestuurder als bedoeld in artikel 19 van de statuten, voor zover hij een 
dienstverband bij de FNV Horecabond heeft. 

De collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel van de FNV 
Horecabond. 

Ochtend, middag of avond. 

De leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 17 van de statuten. 

Een reis in opdracht van de werkgever én voortvloeiende uit de 
werkzaamheden voor de bond, niet zijnde woon-werkverkeer. 

Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, de 
beide kerstdagen, Koninginnedag en 5 mei, voor zover er sprake is van een 
nationale viering. Op de genoemde feestdagen zijn de kantoren van de FNV 
Horecabond gesloten. 

De werknemersvertegenwoordiging als bedoeld in artikel 3 van deze cao. 

Als bedoeld in artikel 17 van de statuten. 

Het op maandbasis vastgestelde brutoloon in geld. 

De echtgenoot bij wettig gesloten huwelijk of degene waarmee de 
werknemer zich heeft aangemeld via geregistreerd partnerschap of een 
notarieel opgemaakte samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten; of indien 
de werknemer iemand als zodanig schriftelijk aan de werkgever heeft 
kenbaar gemaakt en welke kennisgeving door de werkgevers schriftelijk is 
bevestigd. 

Zaterdag, zondag of erkende feestdag. 

Iedere dag die geen vrije dag is. 

FNV Horecabond in rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur 
conform artikel 20 lid 2 van de statuten, zie tevens artikel 3 van de cao. 

Ieder lid van het personeel, in dienst bij de werkgever, conform artikel 7:610 
van het Burgerlijk Wetboek. Daar waar hij/hem staat, wordt ook zij/haar 
bedoeld. 

Artikel 2 - Werkingssfeer 

1. Deze cao geldt voor de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019. 
2. De cao is van toepassing op alle werknemers in dienst van de FNV Horecabond, met 

uitzondering van stagiairs, met wie een stageovereenkomst wordt afgesloten. 
3. Alle genoemde bedragen in deze cao zijn bruto bedragen, tenzij anders is vermeld . Eventuele 

inhoudingen op genoemde bedragen zijn afhankelijk van vigerende sociale en fiscale wetgeving. 
4. Voor de werknemer werkzaam in deeltijd worden de in deze cao opgenomen regelingen en 

arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid toegepast op basis van de gemiddelde werk-week zoals 
bepaald in de arbeidsovereenkomst, tenzij anders vermeld. 

5. Voor zover van regelingen opgenomen in deze cao wordt afgeweken, wordt zulks gemeld in de 
individuele arbeidsovereenkomst. 
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6. FNV Horecabond zal op het intranat de cao publiceren op een wijze die voor alle werknemers 
toegankelijk is. 

Artikel3- Overleg en duur cao 

1. Deze cao komt tot stand in overleg tussen werkgever en werknemers. 
1. Werkgever is FNV Horecabond, gevestigd te Almere. 
2. De werknemers worden vertegenwoordigd door FNV, meer specifiek door de 

vakbondsbestuurder van het team FNV Personeel, hierna te noemen FNV Personeel. 
2. De cao wordt telkens stilzwijgend voor één jaar verlengd, tenzij de werkgever en/of FNV 

Personeel uiterlijk drie maanden voordat deze overeenkomst afloopt, schriftelijk heeft 
aangegeven de cao te willen beëindigen of te willen wijzigen. 

3. Regelingen, de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden betreffende, die niet in deze cao zijn 
opgenomen en al of niet een uitwerking van bepalingen in deze cao betreffen, kunnen door de 
werkgever worden getroffen; art. 27 WOR is op deze regelingen van toepassing. In deze cao 
wordt hiernaar verwezen als "regelingen". 

Artikel 4 - Faciliteiten 

1. De werkgever draagt er zorg voor dat de kaderleden in de onderhandelingsdelegatie van FNV 
Personeel uit hoofde van hun functie niet in hun positie als werknemer worden geschaad. 

2. Werkgever stelt bedoelde kaderleden in staat deel te nemen aan het cao-overleg (inclusief 
voorbereidend overleg van de werknemersdelegatie ). 

3. Werkgever merkt de reiskosten die bedoelde kaderleden maken ten behoeve van de cao
onderhandelingen aan als dienstreis. 

4. Voor alle werknemers geldt dat deelname aan ledenvergaderingen van FNV Personeel, alsmede 
de daarvoor benodigde reistijd, niet wordt aangemerkt als werktijd, tenzij werkgever instemt met 
afwijking van deze bepaling. 

Artikel 5 - Verplichtingen voor de werkgever 

1. De werkgever is verplicht zorg te dragen voor de juiste uitvoering van deze cao, alsmede voor 
uitvoering dan wel naleving van het sociaal beleid . 

2. De werkgever onderschrijft het belang van affiniteit met de vakbond bij de eigen werknemers en 
zal zowel bij de indiensttreding als ten tijde van het dienstverband een actief beleid voeren met 
betrekking tot het lid zijn, c.q. worden van de FNV. Werkgever en werknemer spreken af te 
zoeken naar de zowel voor het lid als de werkgever meest voordelige wijze van fiscale 
verrekening van de vakbandscontributie onder de werkkostenregeling. 

3. De werkgever heeft tot taak, voor zover dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt, gelijke kansen van 
gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers voor wat betreft de deelname aan het 
arbeidsproces te bevorderen, zulks ook door het treffen van voorzieningen om de arbeid te 
kunnen laten uitvoeren. De werkgever is gehouden tot het doen van al het mogelijke om de 
gehandicapte werknemer binnen de organisatie volledig op normale wijze te laten profiteren van 
de aanwezige promotiekansen. · 

4. De werkgever is tevens verantwoordelijk voor het creëren van een werksfeer en beleid welke 
gevrijwaard zijn van discriminatie; de werkgever respecteert het recht van iedere werknemer op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam. De 
werkgever zal zorg dragen voor de naleving van vorenstaande en draagt er zorg voor dat 
werknemers niet worden gediscri-mineerd bij de toegang tot en de doorstroom in de organisatie. 
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5. De werkgever stelt onder zijn verantwoordelijkheid twee vertrouwenspersonen aan die de 
bevoegdheid krijgen alle partijen betrokken bij een klacht te horen en infor-matie te winnen die 
nodig is voor de verwerking van de klachten. In voorkomende gevallen van discriminatie dan wel 
ongewenst gedrag dienen maatregelen getroffen te worden. Tevens biedt de werkgever 
voorlichting, training en faciliteiten aan, indien nodig voor een adequate en zorgvuldige uitvoering 
van de taken van de vertrouwenspersonen. 

Artikel 6 - Verplichtingen voor de werknemer 

1. De werknemer is verplicht zijn werk zo goed mogelijk te doen en wel op een manier zoals tussen 
hem en de werkgever of namens de werkgever wordt afgesproken: 
1.1. ook ander passend werk te doen dan waarvoor hij is aangenomen en betaald wordt wanneer 

door of namens de werkgever dit van hem verlangd wordt, een en ander in overleg over het 
werk en een in overleg vastgestelde termijn; 

1.2. zaken die hem in vertrouwen door of namens de werkgever bekend zijn , ook na het 
beëindigen van zijn dienstverband niet aan anderen door te geven. 

2. Van de individuele werknemer wordt verwacht dat hij zich achter het non-discriminatiebeleid van 
de FNV Horecabond schaart. Dat impliceert een positieve houding en bijdrage creëren aan een 
werkklimaat en sfeer welke gevrijwaard is van discriminatie en een actieve en alerte houding ten 
opzichte van het bestrijden en signaleren van discriminatie op de werkplek. 
2.1 . Dientengevolge is een dienstverband bij de FNV Horecabond onverenigbaar met het 

lidmaatschap van een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, 
waarvan het doel en/of de werkzaamheden gericht is op dan wel aanzet tot discriminatie, 
zoals omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Onder 
lidmaatschap van een rechtspersoon of organisatie als vorenstaand bedoeld , wordt tevens 
begrepen het openlijk sympathiseren met een dergelijke rechtspersoon of organisatie. 

Artikel 7 - Aanstelling en arbeidsovereenkomst 

1. Aanstelling 
De aanstelling van werknemers geschiedt door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
kan deze bevoegdheid delegeren. 

2. Indienstneming; arbeidsovereenkomst 
2.1. De arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt schriftelijk aangegaan; deze wordt in 

tweevoud opgemaakt. 
2.1.1.Het kopie conform wordt door de werkgever en werknemer ondertekend en deze wordt 

bewaard in het persoonsdossier van de werknemer. 
2.2. Onmiddellijk na het aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt een exemplaar van deze cao 

aan de werknemer overhandigd als aanhangsel van de arbeidsovereenkomst. Ingeval bepaalde 
artikelen niet van toepassing zijn op de werknemer, dan wordt zulks vermeld in de individuele 
arbeidsovereenkomst. 

2.3 . In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld : 
• de datum van indiensttreding van de werknemer; 
• de functie waarin hij is aangesteld; 
• het maandloon, de loongroep en het functiejaar waarin werknemer wordt ingeschaald; 
• de arbeidsduur per week indien er sprake is van een dienstverband van minder dan een 

volledige werkweek, alsmede dagen waarop gewerkt wordt in de weken waarop geen 
feestdagen vallen; een dienstverband wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd; 

• bij een dienstverband voor onbepaalde tijd gelden de eerste twee maanden van het 
dienstverband voor de werkgever en werknemer als proeftijd. 

2.4. De werkgever heeft de mogelijkheid om een tijdelijk dienstverband aan te gaan conform de 
daarvoor geldende wettelijke regels . Structurele formatieplaatsen worden opgevuld door 
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werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Uitgangspunt is dat gedurende een 
reorganisatie van de werkorganisatie nieuwe werknemers alleen voor bepaalde tijd worden 
aangenomen. 

2.5. Wijzigingen in de individuele arbeidsovereenkomst worden onmiddellijk schriftelijk aan de 
werknemer bevestigd. 

Artikel 8 - Nevenfunctie en vacatiegelden 

1. Dagelijks- en sectorbestuurder in openbaar lichaam 
1.1. Behoudens het in de volgende leden bepaalde is het dagelijks- en sectorbestuurders 

verboden naast hun functies in de bond enig beroep of bedrijf uit te oefenen, in enigerlei 
vorm handel te drijven of werkzaamheden in beroep, bedrijf of handel voor derden, al dan 
niet tegen beloning te verrichten. 

1.2. Voor het vervullen van een functie in enig openbaar lichaam behoeft een dagelijks- en 
sectorbe-stuurder de schriftelijke toestemming van het hoofdbestuur. 

1.3. Indien naar het oordeel van het dagelijks bestuur het vervullen van een functie als bedoeld in 
de voorgaande leden van dit artikel, in verband met de belangen van de bond niet of niet 
langer wenselijk is, zal betrokkene verplicht zijn de be-treffende functie niet te aanvaarden 
respectievelijk neer te leggen. 

2. Deelname van werknemers in bondsorganen 
2.1. Ter voorkoming van verstrengeling van functiesen/of belangen mogen werknemers 

gedurende hun dienstverband geen zitting nemen in de statutaire bondsorganen. Dit geldt 
niet voor leden van het dagelijks bestuur. 

2.2. Op het moment van indiensttreding dienen werknemers hun functies in bovengenoemde 
organen neergelegd te hebben. 

3. Melding nevenactiviteiten 

Werknemers dienen betaalde nevenwerkzaamheden naast hun dienstverband bij de FNV 
Horecabond voorafgaand te melden bij de werkgever. Concurrerende en conflicterende 
werkzaamheden zijn niet toegestaan, eveneens als werkzaamheden waarbij belangenverstrengeling 
kan ontstaan .. 

4. Vacatiegelden 
4.1. Als de werknemer namens de bond vergaderingen bijwoont van organen in het kader van de 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), uitvoering van de sociale 
verzekerings-wetgeving of andere organen waarvoor vacatiegeld of een vergoeding wordt 
betaald, is hij verplicht het totale bedrag te laten overmaken aan de bond, of wel de 
ontvangen vergoeding af te dragen. 

4.2. Betreffende de gehele of gedeeltelijke storting in de bandskas van de ter zake van de 
vervulling van nevenfuncties ontvangen presentiegelden en andere inkomsten, vergoedingen 
van telefoon-, reis- en verblijfkosten daaronder begrepen, kunnen door het dagelijks bestuur 
in overleg met betrokkene afspraken worden gemaakt. 

Artikel 9 -Arbeidsduur, feestdagen en overwerk 

1. Individuele arbeidsduur 
1.1. De normale arbeidsduur voor werknemers met een voltijd dienstverband behorend tot de 

loongroepen 1 t/m 7 bedraagt 32 uur verdeeld over vier werkdagen in de week. 
1.2. De normale arbeidsduur voor werknemers met een voltijd dienstverband behorend tot de 

loongroepen 8 t/m 10 wordt verdeeld over vier werkdagen met een maximum van negen 
dagdelen per week. 
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1.3. De normale arbeidsduur voor bestuurders met een voltijd dienstverband behorend tot de 
loongroepen 11 t/m 13 wordt verdeeld over vier werkdagen met een maximum van 11 
dagdelen per week. 

1.4. Voor werknemers met een deeltijd dienstverband geldt vorenstaande naar rato van het 
dienstverband. 

2. Standaardwerkdag 
2.1. Een standaardwerkdag bestaat uit 8 uur, inclusief de koffie- en theepauze van elk vijftien 

minuten in de ochtend resp. de middag. De standaardwerkdag begint in de ochtend om 8.30 
uur en eindigt om 17.00 uur. 

2.2. De middagpauze moet na uiterlijk 5,5 uur werken gehouden worden en bedraagt minimaal 
30 minuten. 

3. Werkrooster 
3.1. Het inroosteren van wekelijkse vrije dagen geschiedt na overleg met betrokken werknemer 

en direct leidinggevende uiterlijk twee volle weken voorafgaande aan de week waarin de 
vrije dag( en) wordt opgenomen. 

3.2. Na overleg met de bestuurders dan wel de verantwoordelijke hoofden van de afdelingen 
kunnen de werkzaamheden op variabele werktijden verricht worden. 

3.3. Het is mogelijk voor een werknemer om bij bijzondere omstandigheden in overleg met de 
werkgever op een andere dag in de week werkzaam te zijn dan de normale werkdag in 
diezelfde week. 

4. Kantoorbezetting 
4.1. De werkzaamheden kunnen op zijn vroegst om 7.30 uur worden begonnen en tot uiterlijk 

18.00 uur worden voortgezet 
4.2. Uitgangspunt bij de kantoorbezetting is dat het kantoor vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur op 

maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar dient te zijn. 
4.3. Alle werknemers dienen tijdens de zogeheten bloktijden aanwezig te zijn op het kantoor. De 

bloktijden vallen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Bij 
opname van een dagdeel verlof dient men op de werkdag minimaal 4 uur en tijdens één 
bloktijd aanwezig te zijn. 

5. Arbeid op vrije dagen 

Op vrije dagen mag door de werkgever aan de werknemers geen arbeid worden opgedragen, tenzij 
de omstandigheden dit noodzakelijk maken; geen werknemer kan echter worden verplicht tot arbeid 
op zondag. 

6. Feestdagen 
6.1. In de week waarin een erkende feestdag valt op een werkdag waarop werknemer normaal 

gesproken werkt, dient de werknemer deze dag in diezelf-de week dan wel in de week direct 
hieraan voorafgaand of aansluitend in te halen. 

6.2. Het kantoor is tijdens de feestdagen, zoals vastgesteld in Definities, gesloten. 
6.3. Indien in een werkweek twee erkende feestdagen vallen op werkdagen, wordt de eerste 

feestdag aangemerkt als "de vrije dag" en dient deze ingehaald te worden indien het een 
werkdag betreft waarop werknemer normaal gesproken werkt. 

7. Overwerk 

Onder overwerk wordt verstaan de arbeid die incidenteel en onvoorzien wordt verricht in opdracht van 
of namens de werkgever en geschiedt buiten de normale arbeidsduur. Extra werk van deeltijders 
wordt tot 32 uur niet als overwerk gedefinieerd. Extra arbeid die korter dan 15 minuten duurt en 
aansluitend aan de normale werktijd plaatsvindt, wordt niet als overwerk gedefinieerd. 

7.1. Het is voor werknemers in de loongroepen 1 t/m 7 niet toegestaan om meer dan 15 
overwerkuren te maken in een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden. 

7.2. Compensatie van overwerk wordt alleen toegekend aan de werknemers vallende in de 
loongroepen 1 t/m 7 en wordt in principe in vrije tijd opgenomen. Vergoeding in geld kan 
alleen dan plaatsvinden bij een dringende reden en in overleg met de werkgever. 

7.3. De compensatie in vrije tijd wordt als volgt berekend: 

7 



• Voor elk uur overwerk, verricht op een werkdag tussen 7.30 en 20.00 uur: 100% in 
vrije tijd. 

• Voor elk uur overwerk, verricht op een werkdag tussen 20.00 en 24.00 uur: 150% in 
vrije tijd. 

• Als het overwerk op een werkdag na 24.00 uur voortduurt, bedraagt de vergoeding 
voor elk uur verricht overwerk tussen 24.00 en 7.30 uur: 200% in vrije tijd. 

• Voor elk uur overwerk, verricht op een zaterdag of zondag of erkende feest-dag: 
200% in vrije tijd. 

• Werknemers met een deeltijddienstverband en vallende in de loongroepen 1 Um 7 
hebben ook recht op de overwerkvergoeding zoals bepaald in vorenstaand lid, indien 
en voor zover de overwerkuren meer zijn dan de overeengekomen individuele 
arbeidsduur per week. 

7.4. De te compenseren uren in vrije tijd dienen opgenomen te worden in dezelfde maand als 
waarin het overwerk plaatsvond of in de daarop volgende kalendermaand. Afwijking hiervan 
vindt slechts plaats in overleg met de werkgever. 

1 . Deeltijdwerk 
8.1. Het is voor werknemers mogelijk om in deeltijd werkzaam te zijn . De aanvraag hiertoe 

dient uiterlijk drie maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk kenbaar gemaakt 
te worden aan de werkgever. 

8.2. Bij eventuele toekenning door de werkgever zal een afweging gemaakt worden tussen 
een goede uitoefening van de functie en de gewenste arbeidsduur en de mogelijkheid tot 
realiseerbare vervanging. 

8.3. Ingeval de aanvraag niet gehonoreerd wordt zal dit met redenen omkleed en 
zwaarwegende argumenten aangegeven worden. De werknemer kan in beroep gaan 
tegen de beslissing van de werkgever bij de arbitragecommissie, zoals bepaald in deze 
cao. 

Artikel 10 - Loon en toeslagen 

1. Maandloonbetaling 

De salarisuitbetaling vindt plaats uiterlijk op de 228 van de maand. 

2. Inhouding premie WIA 

Ten aanzien van de risicodekking inzake het WIA-gat en de WIA-aanvulling wordt premie geheven op 
het loon van werknemers. De werkgever en de werknemer betalen ieder 50% van de premie. 

3. Loonsverhoging en eenmalige uitkeringen. Het maandloon van de werknemer die op 1 januari 
2015 in dienst is van de bond, wordt per 1 januari 2015 met 2% verhoogd Deze loonsverhoging 
werkt niet door in bestaande pensioen- en vut-uitkeringen en in de WAO-aanvulling en WIA
aanvulling ingegaan vóór 1 januari 2015. 

4. Vakantietoeslag 
4.1. De vakantietoeslag bedraagt 8,33% van het brutoloon exclusief toeslagen over de periode 

van 1 april tot en met 31 maart voorafgaande aan de maand waarin de vakantietoeslag 
wordt uitbetaald. 

4.2. Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt in de maand april van enig jaar plaats. 
5. Eindejaarsuitkering 

5.1 . De eindejaarsuitkering wordt berekend over het verdiende brutoloon in de periode van 1 
januari tot en met 31 december van het lopende jaar, exclusief de vakantietoeslag en 
eventuele andere toeslagen. 

5.2. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald uiterlijk op 31 december van enig jaar. 
5.3. De eindejaarsuitkering bedraagt 5,0% van het bruto jaarloon, zoals in lid 1 van dit artikel 

beschreven. 
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ArtikeltOA-Loonontwikkeling tijdens de looptijd van de cao 

1. Per 1 december 2019 zal een verhoging van 4% in de maandsalarissen worden verwerkt. Zie 
bijlage 11 voor de loontabel zoals die inclusief deze 4% verhoging per 1 december 2019 zal komen 
te luiden. 

2. Bij het loon van de maand augustus 2019 zal een eenmalige uitkering ter hoogte van € 500,
Bruto worden uitbetaald bij een fulltime dienstverband, werknemers met een parttime 
dienstverband krijgen deze uitkering naar rato uitbetaald. 

Artikelll- Inschaling en functiejaarverhoging 

1. Inschaling en functiejaarverhoging 
1.1. Een werknemer van 20 jaar of ouder wordt ingeschaald in het aanstellingssalaris van de 

loongroep waartoe de functie be-hoort die hij bekleedt. Hiervan kan werkgever afwijken bij 
vastlegging in de individuele arbeidsovereenkomst. 

1.2. De bepaling van de toepasselijke loongroep geschiedt op basis van het systeem 
functiewaardering volgens de methode Bakkenist zoals ingevoerd in 2004. 

1.3. Het maandloon van de werknemer van 20 jaar en ouder wordt verhoogd met een functiejaar 
nadat hij een jaar in die functie werkzaam is geweest. De verhoging wordt jaarlijks toegepast 
tot het bereiken van het maximum van de loongroep dan wel voor zolang als de 
arbeidsovereenkomst duurt, op de eerste dag van de maand van indiensttreding. Dit met 
inachtneming van 3.5 uit dit artikel. 

2. Jeugdstaffel 
2.1. Indien een werknemer jonger is dan 20 jaar, wordt hij ingeschaald in de loongroep behorend 

bij de functie die hij uitoefent. Tevens geldt dan de volgende tabel: 
• een werknemer van 16 jaar ontvangt 70,0% van de aanstellingsschaal 
• een werknemer van 17 jaar ontvangt 77,5% van de aanstellingsschaal 
• een werknemer van 18 jaar ontvangt 85,0% van de aanstellingsschaal 
• een werknemer van 19 jaar ontvangt 92,5% van de aanstellingsschaal. 

2.2. In de maand waarin een werknemer de 20-jarige leeftijd bereikt, wordt hij op de eerste dag 
van die maand ingeschaald in het aanstellingssalaris van de loongroep waartoe zijn functie 
behoort en zal het systeem van functiejaarverhogingen van toepassing zijn. 

2.3. De verhogingen vinden jaarlijks plaats in de maand waarin de werknemer jarig is tot het 
bereiken van het maximum van de loongroep; de eerste functiejaarverhoging vindt derhalve 
plaats op 21-jarige leeftijd 

3. Functiewijziging en navenante inschaling 
3.1. Ingeval een werknemer gedurende zijn dienstverband wordt benoemd in een functie die valt 

in een hogere schaal, wordt de werknemer ingeschaald in de schaal behorend bij de hogere 
functie. In de (hogere/nieuwe) schaal wordt de eerste trede gekozen die een hoger bedrag 
vertegenwoordigd dan het oude salaris. 

3.2. Indien de werknemer in die nieuwe loongroep het maximum nog niet heeft bereikt, is het 
systeem van functiejaarverhogingen van toepassing. De eerste functiejaarverhoging gaat in 
nadat hij een jaar de nieuwe functie heeft vervuld en zal jaarlijks ingaan in de maand waarin 
de functiewijziging van kracht werd tot het bereiken van het maximum van die loongroep. Dit 
met inachtneming van 3.5 uit dit artikel. 

3.3. Vorenstaande geldt evenzo bij een tijdelijke uitoefening van een functie behorende tot een 
hogere loongroep. Indien de werknemer zijn oorspronkelijke functie weer uitoefent, wordt hij 
ingeschaald in de loongroep en het functiejaar als waarop hij recht zou hebben indien er 
geen sprake zou zijn geweest van de tijdelijke uitoefening van een andere functie. Indien in 
de oorspronkelijke loongroep het maximum niet is bereikt, heeft werknemer wederom recht 
op toepassing van de functiejaarverhogingen in de maand waarop hij conform zijn 
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oorspronkelijke contract recht had tot het bereiken van het maximum in die loongroep. Dit 
met inachtneming van 3.5 uit dit artikel. 

3.4. Er wordt van vorenstaande afgeweken indien het aanstellingssalaris van de hogere 
loongroep behorend bij de nieuwe functie al hoger ligt dan het salaris van de werknemer in 
de oude functie. In dat geval wordt de werknemer inge-schaald op het aanstellingssalaris 
behorend tot de loongroep van de nieuwe functie. Het systeem van functiejaarverhogingen 
gaat in nadat de werknemer een jaar in die nieuwe functie werkzaam is geweest en gaat 
jaarlijks in op de eerste dag van de maand van functiewijziging tot het bereiken van het 
maximum van die loongroep. 

3.5. De functiejaarverhogingen bedoeld in de art. 11.1.3 en 11.3.4 vinden slechts toepassing 
indien het functioneren van de werknemer volgens het oordeel van de werkgever voldoet 
aan de redelijke verwachtingen t.a.v. de vervulling van de functie. Dit oordeel van de 
werkgever dient gebaseerd te zijn op een beoordelingssysteem dat in overleg met 
werknemersdelegatie en OR is vastgesteld. Bij gebreke van dit beoordelingssysteem is dit 
artikel 11.3.5 niet van toepassing. 

4. Waarneming functie in een hogere loongroep 
4.1. Het is ter beoordeling van de werkgever of en in welke mate er sprake is van waarneming. 
4.2. Indien een werknemer op verzoek van de werkgever anders dan wegens vakantie 

gedurende 1 maand of langer een functie behorend tot een hogere loongroep volledig 
waarneemt, komt hij met in-gang van de feitelijke uitvoering van die inhoudelijk zwaardere 
taken tijdelijk in aanmerking voor inschaling in het aanstellingssalaris van de hogere 
loongroep waartoe de waargenomen functie behoort. 

4.3. Ingeval vorenstaande inschaling niet zou leiden tot een feitelijke hogere uitbetaling voor de 
werknemer, dan wordt hij qua bedrag in het naasthogere functiejaar ten opzichte van het 
bedrag van zijn oorspronkelijke maandloon ingeschaald in die hogere loongroep waartoe de 
waargenomen functie behoort. 

4.4. Ingeval een werknemer op verzoek van de werkgever anders dan wegens vakantie 
gedurende 1 maand of langer voor een substantieel gedeelte een functie in een hogere 
loongroep waarneemt, dan ontvangt deze werknemer een zogeheten waarnemingstoeslag 
ter hoogte van € 121,09 per maand, en met ingang van 1 december 2019 € 125,93,- per 
maand. 

4.5. De waarnemingstoeslag wordt in de toekomst verhoogd met de toekomstige algemene 
loonsverhogingen overeengekomen in het cao-overleg. 

Artikel 12 - Uitkeringen bij jubileum en pensionering 

1. Een diensttijdjubileum voor werknemers wordt gevierd wanneer een dienstverband wordt bereikt 
van 25 en 40 jaar. 

2. Voor de bepaling van de lengte van het dienstverband tellen alleen mee de jaren aaneengesloten 
in dienst bij de FNV Horecabond. 

3. In de maand waarin het jubileum bereikt wordt, heeft de werknemer recht op een uitkering ter 
hoogte van een bruto maandloon. De uitkering wordt netto uitbetaald voor zolang de fiscus dit 
bedrag vrijstelt van belasting. Negatieve effecten als gevolg van het wijzigen of vervallen van 
fiscale regelingen worden niet automatisch gecompenseerd door de werkgever. 

4. Werknemers die het dienstverband met de FNV Horecabond eindigen wegens pensioen, 
ontvangen een bruto maandloon. De uitkering wordt netto uitbetaald voor zolang de fiscus dit 
bedrag vrijstelt van belasting. 
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Artikel 13 - Arbeidsongeschiktheid 

1. De werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn werkzaamheden te 
verrichten, is verplicht zich te houden aan het verzuimreglement (Zie hiervoor regeling 1.) 

2. De werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn werkzaamheden te 
verrichten, behoudt aanspraak op het voor hem geldende maandloon gedurende een termijn van 
twaalf maanden . Gedurende de aansluitende, tweede termijn van 12 maanden ontvangt de 
werknemer 70% van het voor hem laatste geldende maandloon. 

3. Indien de werknemer volledig meewerkt aan zijn herstel en re-integratie zal de uitkering van 70% 
van het laatst geldende maandloon gedurende de tweede termijn van 12 maanden worden 
verhoogd naar 100%. 

4. De werknemer die op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid korter dan één jaar in dienst 
is van de FNV Horecabond kan geen aanspraak maken op de aanvullingsregeling WIA. 

5. Indien de periode van arbeidsongeschiktheid na 24 maanden nog voortduurt, is de navolgende 
regeling van toepassing. 
5.1. De werknemer die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is beoordeeld door UWV en 

op grond van deze beoordeling een IV A-uitkering ontvangt, heeft, voor zolang de 
arbeidsongeschiktheid voortduurt, aanspraak op een aanvulling op de IV A-uitkering tot 70% 
van het laatst geldende maandloon. 

5.2. De werknemer die niet volledig arbeidsongeschikt is , heeft, voor zolang de gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid voortduurt aanspraak op een aanvulling op de WGA-uitkering over 
het deel van het dienstverband waarover de WGA-uitkering wordt verkregen, tot 70% van 
het laatst geldende maandloon naar rato van het deel van het dienstverband waarover de 
WGA-uitkering wordt verkregen. 

5.3. De aanvullingsregeling is niet van toepassing indien de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid 
door opzet van werknemer is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover de 
werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst de werkgever opzettelijk valse 
inlichtingen heeft gegeven. 

6. De aanspraak op de aanvulling op de WGAIIVA-uitkering geldt, indien er op de eerste dag 
waarop het recht van aanvulling ontstaat, sprake is van een dienstverband met de FNV 
Horecabond. 

7. Voor de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd geldt dat beëindiging van het 
dienstverband door de werkgever, niet leidt tot beëindiging van de aanvullingsverplichting. 

8. Voor werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd geldt dat de beëindiging van het 
dienstverband leidt tot beëindiging van de aanvullingsverplichting. 

9. Indien de arbeidsongeschiktheid van een werknemer veroorzaakt is door grove schuld van 
derden die hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden, dan dient de werknemer zijn 
verhaalsrechten op die derden te effectueren . In voorkomende ge-vallen kan de werkgever van 
de werknemer verlangen dat deze zijn aanspraken op derden aan de werkgever overdraagt. 

10. Uitkeringen aan de betrokken werknemer ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid gedaan op 
grond van de sociale verzekeringswetgeving worden op het aan de werknemer te betalen loon 
c.q. voorschot in mindering gebracht. 

11. De werkgever en werknemer verplichten zich om in overleg met betrokken instan-ties te komen 
tot een re-integratieplan voor betrokken werknemer opdat de ar-beidsongeschiktheid van de 
werknemer te zijner tijd geheel dan wel gedeeltelijk opgeheven kan worden. Werkgever en 
werknemer zullen in een re-integratieverslag verantwoording afleggen over hun re-integratie
inspanningen tijdens het eerste ziektejaar. Uit dit re-integratieverslag moet onder meer blijken 
welke activiteiten werkgever en werknemer hebben ondernomen om werkhervatting te 
bevorderen, of er aangepast werk is aangeboden, of er al dan niet sprake is van een 
arbeids-conflict en of werkgever en werknemer tevreden zijn over elkaars inspanningen om 
werkhervatting te bevorderen. De werknemer is verantwoordelijk voor het re-integratieverslag. 

12. De werkgever is gehouden tot het doen van al het mogelijke om de werknemer bij 
arbeidsongeschiktheid te behouden, dan wel het herstel te bevorderen of een ge-deelte van de 
arbeidsongeschiktheid op te heffen. Hiertoe behoort ook de verplich-ting van de werkgever om de 
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werknemer zo mogelijk te herplaatsen binnen de organisatie, in een functie die zoveel mogelijk 
aansluit bij de ervaring en de potentiële mogelijkheden van de werknemer. 

Artikel14- Vakantie 

1. De werknemer met een voltijds dienstverband, die gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is 
geweest, heeft in het kalenderjaar recht op 24 verlofdagen oftewel 192 verlofuren met behoud 
van loon. 

2. De werknemer die niet het hele kalenderjaar in dienst is geweest, heeft voor elke maand van het 
dienstverband recht op 1/12 deel van het aantal vakantie-uren, waarbij een dienstverband van 15 
dagen of meer als volle maand zal worden gerekend en een dienstverband van minder dan 15 
dagen wordt verwaarloosd. De aldus berekende dagen worden naar boven afgerond op hele 
dagen. 

3. De werknemer die in de loop van een kalenderjaar de dienstbetrekking verlaat, heeft in dat jaar 
voor elke volle maand, die zijn dienstbetrekking heeft geduurd, of zal duren, recht op 1/12 deel 
van de in lid 1 van dit artikel vermelde vakantie. 
3.1. De werknemer die in de loop van een kalenderjaar de dienstbetrekking verlaat, dient zijn 

tegoed aan vakantiedagen op te nemen vóór vertrek (ook wegens vut of pensioen). Slechts 
indien werkgever opdracht heeft gegeven de aan de werknemer nog toekomende vakantie 
niet op te nemen, zal werk-gever een uitkering in geld doen tot een bedrag van het loon, 
gelijk aan het tijdvak van de niet-genoten vakantie. 

3.2. De werkgever zal bij het einde van de dienstbetrekking aan de werknemer een verklaring 
uitreiken, waaruit blijkt de duur van de vakantie en van het verlof zonder behoud van loon, 
welke aan de werknemer op dat tijdstip nog toekomt. 

3.3. Ingeval de werknemer meer vakantiedagen heeft genoten dan waarop hij krachtens dat lid 
recht heeft, dan worden de dagen waarop geen recht bestond, in geld-waarde op het nog te 
betalen loon in mindering gebracht. 

4. De vakantieperiode wordt voor iedere werknemer in overleg tussen werkgever en werknemer 
vastgesteld. De werknemer heeft recht op vier aaneengesloten vakantieweken en is verplicht 
minimaal twee vakantieweken aaneengesloten op te nemen. 

5. Bij arbeidsongeschiktheid conform artikel 7:629 lid 1 BW bouwt de werknemer vakantie-uren op 
over de laatste zes maanden dat hij wegens arbeidsongeschiktheid niet heeft gewerkt. 

6. Op erkende rust- en feestdagen van geloofsrichtingen zal aan de werknemer die deze 
geloofsrichting aanhangt geen vakantieopname geweigerd worden. 

7. In beginsel moet de werknemer het aantal vakantie-uren waarop recht ontstaat in de periode van 
1 januari tot en met 31 december van elk jaar, binnen deze periode opnemen. 
7.1. Aan het eind van een kalenderjaar kan een werknemer maximaal één werkweek aan niet 

opgenomen vakantie-uren meenemen naar het volgende vakantiejaar. 
7.2. Hiervan kan slechts bij uitzondering afgeweken worden in overleg met de werkgever (een 

uitzonderingsgeval is bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid). 
8. De werknemer mag de bovenwettelijke verlofdagen, bij een voltijds dienstverband zijn dit 4 

verlofdagen per jaar, om laten zetten in geld. 

Artikel 15 - Seniorenverlof 

1. De werknemer heeft recht op seniorenverlof ingaande op de 1 e dag van de maand waarin hij 55 
jaar wordt: 
1.1. Op 55-jarige leeftijd 56 extra verlofuren opneembaar in een kalenderjaar; 
1.2. Op 56-jarige leeftijd 72 extra verlofuren opneembaar in een kalenderjaar; 
1.3. Vanaf 57-jarige leeftijd 96 extra verlofuren per kalenderjaar tot het einde van het 

dienstverband op eigen verzoek het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
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2. Voor de werknemer met een deeltijddienstverband geldt dat dit verlof naar rato wordt berekend. 
Bij de toekenning van het aantal seniorenuren per kalenderjaar wordt uitgegaan van de eerste 
van de maand waarin de geboortedag van de werknemer valt. 

Rekenvoorbeeld: 

Een werknemer die 55 jaar wordt op 6 juli van enig jaar met een voltijds dienstbetrekking, heeft op 1 
juli van dat betreffende jaar recht op 6/12 * 56 uur = 28 verlofuren seniorenverlof in dat lopende 
kalenderjaar. 

3. Een tegoed aan seniorenverlof vervalt na afloop van het kalenderjaar en bij uitdiensttreding. 

Artikell6- Buitengewoon en onbetaald verlof 

Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4 van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de 
werknemer recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris in de volgende gevallen -tenzij de 
afwezigheid niet nodig is omdat de gebeurtenis buiten tegenwoordigheid van de werknemer 
plaatsvindt- en voor de daarbij bepaalde duur: 

1. Een dag bij: 
1.1. ondertrouw van de werknemer dan wel bij het notarieel vastleggen van een 

samenlevingscontract. 
1.2. huwelijk van eigen ouders (onder wie begrepen pleeg- of stiefouders), broers, zusters, 

alsmede die van de familie van de partner, wettige, natuurlijke, stief- of pleegkinderen van de 
werknemer. 

1.3. overlijden van de eigen grootouders of die van de partner, op de dag van de uitvaart. 
1.4. 25- en 40-jarig jubileum van de werknemer. 
1.5. 25, 40, 50 en 60-jarig echtvereniging van de werknemer of zijn (groot)ouders of 

(groot)ouders van de partner. 
1.6. belangrijke (kerkelijke) gebeurtenissen, het gezin of de naaste familie betreffende. 

2. Twee dagen bij : 
2.1. verhuizing van een werknemer die een eigen huishouding voert of gaat voeren, twee dagen; 

voor diegenen zonder eigen huishouding; 1 dag. 
2.2. bij overlijden van broers en/of zusters van de werknemer, broers en/of zusters van de 

partner, de dag van de uitvaart inbegrepen. 
3. Drie dagen bij : 

3.1. huwelijk van de werknemer. Daarmee wordt ook gelijkgesteld de werknemer die zich met zijn 
partner aanmeldt voor het geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand . 

4. Een week verlof bij: 
4.1. bevalling van de partner. Het verlof gaat in op de dag van de geboorte. Opname van dit 

verlof kan ook (gedeeltelijk) uitgesteld worden naar het moment van thuiskomst van part-ner 
en/of kind. 

4.2. voor het bijwonen van cursussen ter voorbereiding op de aanstaande pen-sionering, in het 
laatste jaar voor de pensionering . 

5. Verlof kan worden verleend bij ernstige ziekte van een kind of een ouder (onder wie de ouders 
van de partner, stief- of pleegouders) van de werknemer voor een in overleg met de werkgever 
vast te stellen tijd. 

6. Aan de werknemer dient calamiteitenverlof toegekend te worden ingeval de werknemer bij een 
dringende reden verlof dient op te nemen om maatregelen te treffen die geen uitstel dulden. De 
duur van het doorbetaald calamiteitenverlof be-treft de feitelijk benodigde tijd voor het afdoende 
treffen van maatregelen zulks met een maximum van een halve dag per keer en een maximum 
van vijf keer per jaar. Het is de taak van leidinggevenden om werknemers aan te spreken op 
redelijkerwijs gebruik van calamiteitenverlof en dus streng maar rechtvaardig op te treden op 
basis van deze cao-tekst. 

Voorbeelden van toepassing: 
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Indien door plotselinge lekkage een werknemer moet thuisblijven om de loodgieter toegang tot het 
huis te verschaffen, kan hiervoor calamiteitenverlof opgenomen worden. Thuisblijven voor een 
geplande afspraak met de loodgieter voor onderhoud, wordt niet beschouwd als een calamiteit en de 
werknemer neemt hiervoor regulier verlof op. Het moeten regelen van opvang voor een plotseling 
ziek geworden kind wordt beschouwd als een calamiteit. Bij langdurige ziekte wordt verwezen naar de 
regeling omtrent zorgverlof 

7. De werknemer heeft recht om kortdurend 70% doorbetaald zorgverlof op te nemen tot een 
maximum van 10 dagen per jaar, naar rato van de omvang van het dienstverband. De werkgever 
verleent op verzoek van de werkne-mer het verlof in het geval de werknemer belast is met de 
zorg voor zieke inwo-nende ouders, c.q. kinderen c.q. partner. Ingeval van samenloop van 
calamiteitenver-lof als bedoeld in vorenstaand lid, eindigt het calamiteitenverlof na een dag, 
waar-na het zorgverlof ingaat. In geval van samenloop met het verlof bedoeld in dit artikellid 5 
kan slechts van één van beide regelingen gebruik worden gemaakt 

8. Bij overlijden van de partner, ouders van de werknemer of ouders van de partner of pleeg- of 
stief-ouder, wettige, natuurlijke (of stief- of pleeg)kinderen van de dag van overlijden tot en met de 
dag van de uitvaart. 

9. De benodigde tijd binnen redelijke grenzen te beoordelen door de werkgever voor het bijwonen 
van: 
9.1. vergaderingen of zittingen van publiekrechtelijke colleges, waarin de werkne-mer met 

toestemming van de werkgever zitting heeft; 
9.2. vergaderingen van een vakorganisatie voor leden van de vakorganisatie of een andere op 

maatschappelijk gebied werkzaam zijnde organisatie, indien de werknemer deel uitmaakt 
van een besturend orgaan van die organisatie dan wel naar die vergadering is afgevaardigd, 
indien geen vergoeding wegens loonderving wordt ontvangen . 

10. Indien een werknemer deelneemt aan een scholings- of vormingscursus dan wel 
levensbeschouwelijke bezinningsdagen, kan hij in aanmerking komen voor extra verlof met 
behoud van salaris; 

11 . De werkgever kan anders dan vorenstaand beschreven is te zijner beoordelen alsnog 
buitengewoon verlof toekennen in gevallen waarbij de afwezigheid van de werknemer noodzakelijk 
is en in redelijkheid van hem niet gevergd kan worden hiervoor vakantie-uren op te nemen. 

12. De werknemer heeft het recht om eenmaal per jaar tot een maximum van zes dagen kortdurend 
onbetaald verlof op te nemen. De werknemer dient hiertoe een verzoek in voor 1 november van 
het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het verlof wordt opgenomen. De dagen worden in overleg 
met de werkgever opgenomen. 

Artikel 17- Zwangerschaps-I adoptie- en ouderschapsverlof 

1. Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
1.1. Aansluitend aan de in het eerste lid van artikel 29a van de Ziektewet vermelde periode van 

zwangerschaps-en bevallingsverlof (16 weken) heeft de werk-neem-ster recht op 2 weken 
aanvullend bevallingsverlof met behoud van sala-ris. 

1.2. De werkneemster kan het zwangerschaps- en bevallingsverlof flexibel opnemen met dien 
verstande dat het verlof aaneengesloten opgenomen moet worden en uiterlijk dient in te 
gaan vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. 

1.3. De werkneemster die besloten heeft tot werkhervatting bij werkgever na het zwangerschaps
en bevallingsverlof, heeft het recht geleidelijk het werk te her-vatten door aansluitend aan 
voornoemd verlof gedurende een periode van twee maanden werkzaam te zijn op basis van 
50% van de overeengekomen ar-beidsduur tegen volledige doorbetaling van het salaris. 

2. Adoptieverlof 
2.1. De werknemer heeft bij adoptie van een kind recht op adoptieverlof conform de wettelijke 

regeling hieromtrent. . De ingangsdatum van het adoptieverlof wordt in overleg tussen de 
werknemer en werkgever vastgesteld , waarbij de feitelijke adoptiedatum in de verlofperiode 
valt. 
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3. Ouderschapsverlof 
3.1. De werknemer die besloten heeft tot werkhervatting na het verlof inzake gezinsuit-breiding 

kan gebruik maken van de wettelijke regelingen inzake ouderschapsverlof ofwel aanspraak 
maken op de hieronder beschreven bovenwettelijke regelingen. 

3.2. De werkneemster die besloten heeft tot werkhervatting na het verlof bedoeld in lid 1 en 2 van 
dit artikel, dan wel de werknemer bij wie gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden, heeft de 
mogelijkheid tot het opnemen van zes maanden onbetaald verzorgingsverlof in de periode 
tot een jaar na gezinsuitbreiding door de geboorte van een kind dan wel adoptie van een 
kind of meerdere kin-de-ren gelijktijdig; premies voor pensioen- en sociale verzekeringen 
over deze periode worden door de werkgever doorbetaald. 

3.3. De werknemer kan ten behoeve van de verzorging van zijn kind gedurende de leeftijd van 0 
tot 8 jaar tenminste de helft van de overeengekomen uren per week werkzaam zijn. De 
werknemer behoudt zijn rechten op het overeengeko-men aantal arbeidsuren per week. 
Uiterlijk een half jaar voor het verstrijken van de verzorgingsperiode dient de werknemer 
schriftelijk aan te geven of hij weer werkzaam zal zijn voor het totaal overeengekomen 
arbeidsuren per week. 

Artikel18- Pensioenaanspraken 

1. De pensioenregeling is vanaf 2015 vastgelegd in het van tijd tot tijd bij Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn (PFZW) van toepassing zijnde pensioenreglement. In de uitvoeringsovereenkomst 
tussen de werkgever en PFZW staat welke onderdelen van genoemd pensioenreglement van 
toepassing zijn op de werknemer. 

2. De werknemer neemt deel aan die pensioenregeling overeenkomstig het bepaalde in 
genoemd pensioenreglement en genoemde uitvoeringsovereenkomst De werknemer is geen 
contractspartij bij die uitvoeringsovereenkomst 

3. Werkgever betaalt 2/3e - en werknemer betaalt 1 /3e - van de totale pensioenlasten, 
waaronder begrepen de kosten van indexering, die PFZW in rekening brengt bij de werkgever 
(hierna: totale Pensioenlasten). Tezamen betalen werkgever en werknemer nooit meer dan 
19,76% van de loonsom (exclusief eindejaarsuitkering en inclusief premielast van de 
VUTters) aan totale Pensioenlasten. Zijn de totale Pensioenlasten lager dan het maximum 
van 19,76%, dan zal dit verschil worden aangewend voor de pensioenregeling. 

4. Op de pensioenen -ongeacht de vorm en het karakter daarvan (regulier 
ouderdomspensioen, vroegpensioen, nabestaandenpensioen, etc.)- van huidige en 
voormalige werknemers (en hun nabestaande(n)) (hierna: Pensioenen) die vanaf 1 januari 
2015 zijn opgebouwd bij PFZW geldt uitsluitend de voorwaardelijke toeslagregeling zoals die 
van tijd tot tijd is opgenomen in het pensioenreglement van PFZW. 

5. Alle Pensioenen die tot 1 januari 2015 bij Zwitserleven zijn opgebouwd, worden niet 
overgedragen naar PFZW. Zij blijven bij Zwitserleven. Die achtergebleven Pensioenen 
worden door Zwitserleven ieder jaar verhoogd met het gelijkblijvende verhogingspercentage 
dat bij Zwitserleven kan worden ingekocht met het batig liquidatiesaldo van de Stichting 
Fonds voor Financiering Toeslagen Pensioen FNV Horecabond (Toeslagenfonds). Het 
voorgaande geldt alleen indien en voor zover het beschikbare batig liquidatiesaldo van het 
Toeslagenfonds die verhogingen toelaat. 

6. Werkgever heeft een collectieve verzekering afgesloten voor een ANW-vervangende 
verzekering, waarbij de partner van een overleden werknemer een uitkering ontvangt totdat 
de partner 65 jaar wordt. Werkgever en werknemer betalen ieder de helft van de benodigde 
premie. Deze bepaling komt te vervallen indien daarover in de nieuwe pensioenregeling 
daarover andere afspraken worden gemaakt. 
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Artikel19- Uitkering bij overlijden 

1. Bij het overlijden van de werknemer wordt aan de partner van wie de werknemer niet duurzaam 
gescheiden leefde, door de werkgever zo spoedig mogelijk een bedrag uitgekeerd gelijk aan 
driemaal het voor de werknemer op de datum van overlijden geldende maandloon, in welk bedrag 
niet is begrepen het loon over de maand waarin het overlijden plaatsvond. 

2. Laat de overleden werknemer geen partner als bedoeld in het voorgaande lid na, dan geschiedt 
de uitkering van het bedrag ten behoeve van zijn of haar minderjarige wettige, natuurlijke, pleeg
of stiefkinderen. 

3. Indien ook dit geval zich niet voordoet, dan kan de uitkering van het in het eerste lid van dit artikel 
genoemde bedrag geschieden ten gunste van de door de werknemer bij geldend testament 
aangewezen persoon of personen of rechtspersoon. 

4. Bij de in de vorige leden bedoelde uitkering is inbegrepen de uitkering die terzake van het 
overlijden van de werknemer kan worden ontvangen op grond van het Burgerlijk Wetboek of de 
WIA of enig ander wettige regeling. 

5. Met de werknemer wordt gelijkgesteld de ex-werknemer, die binnen de periode van vijf jaar na 
het arbeidsongeschikt worden ingevolge de WIA in dienst van de werkgever en vóór het bereiken 
van zijn pensioengerechtigde leeftijd overlijdt. 

Artikel 20 - Beëindiging dienstverband 

1. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging en met inachtneming van 
de voor opzegging geldende bepalingen. 

2. De arbeidsovereenkomst eindigt zonder dat opzegging vereist is; 
• door het overlijden van de werknemer; 
• bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer, met ingang van de dag 

waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt; 
• door beëindiging met wederzijds goedvinden; 
• door beëindiging tijdens de proeftijd als bedoeld in artikel 7 van deze cao; 
• door beëindiging op staande voet wegens dringende redenen op grond van de artikelen, 677, 

678 en 679 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; 
• door ontbinding wegens gewichtige redenen door de (kanton)rechter op grond van artikel 685 

van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; 
• van rechtswege van het verstrijken van de duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. 

Artikel 21 - Opzegging dienstverband 

1. De opzegging van het dienstverband zal zowel door de werkgever als door de werknemer 
schriftelijk geschieden. 

2. Een verzoek van een werknemer om het dienstverband te mogen beëindigen zal worden 
ingewilligd. 

3. Voor de opzegtermijn gelden voor zowel werkgever als werknemer de wettelijke bepalingen. 

Artikel 22 - Sociaal plan 

FNV Horecabond zal in het najaar van 2019 een reorganisatie doorvoeren. Voor de opvang van de 
sociale gevolgen van deze reorganisatie hebben partijen een Sociaal Plan afgesproken. Dit sociaal 
plan is uitsluitend van toepassing op deze reorganisatie. 
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Artikel 23 - Reiskostenregeling 

1. Vergoeding dienstreizen 
1.1. Uitgangspunt is dat dienstreizen per openbaar vervoer 2e klasse worden gemaakt. 
1.2. Voor dienstreizen met het openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. 
1.3. Indien de leidinggevende expliciet in afwijking van lid 1.1 vooraf bepaalt dat werknemer voor 

de dienstreis gebruik maakt van eigen vervoer, vergoedt werkgever voor de meerdere 
kilometers boven woon-werkverkeer € 0,28 bruto per reiskilometer. 

2. Dienstauto 
2.1. De werknemer dan wel bestuurder die in het bezit is van een dienstauto dient zich te houden 

aan het reglement zoals opgenomen in de regeling 4. 
2.2. De werknemer aan wie een dienstauto ter beschikking is gesteld, kan geen aanspraak doen 

gelden op de vergoeding dienstreizen of de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. 
3. Regeling reiskosten woon-werkverkeer 

3.1. Voor woon-werkverkeer met eigen vervoer vergoedt werkgever met ingang van 1 januari 
2007 bij de maandelijkse loonbetaling: 

o Aan de werknemer die 6 tot en met 10 kilometer van zijn werkplek woont € 0,19 bruto 
per reiskilometer vice versa, onder aftrek van de eerste vijf kilometer vice versa. 

o Aan de werknemer die 11 kilometer of meer van zijn werkplek woont € 0,19 bruto per 
reiskilometer vice versa over de reisafstand tot en met 50 kilometer enkele reis. 

3.2. Vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer vindt plaats over de daadwerkelijk gewerkte 
dagen, volgens de daarvoor door de belastingdienst gehanteerde richtlijnen dan wel blijkend 
uit de door werknemer ingeleverde urenverantwoordingsstaten. 

3.3. De reiskilometers worden afgerond op een heel getal, waarbij vanaf 0,5 kilometer wordt 
afgerond naar boven. 

3.4. De vergoeding wordt netto uitbetaald voor zolang de fiscus dit bedrag vrijstelt van belasting. 
Negatieve effecten als gevolg van het wijzigen of vervallen van fiscale regelingen worden 
niet automatisch gecompenseerd door de werkgever. 

3.5. Bij gebruikmaking van openbaar vervoer worden de kosten op basis van 2e klasse en tot een 
maximum van 60 km (enkelvoudige afstand) vergoed tegen overlegging van de gebruikte 
vervoersbewijzen. 

Artikel 24 - Stageregeling 

Conform afspraken tussen onderhandelaars bij deze CAO is deze regeling als een bedrijfsregeling 
onderdeel van bespreking met de Ondernemingsraad van de FNV Horecabond. 

Artikel 25 - Studiekostenregeling 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen de begrip-pen opleiding en 
bijscholing. 
1.1. Opleiding is hierbij een leeractiviteit, gericht op het verwerven van de, naar het oordeel van 

de werkgever, juiste kwalificatie voor het uitoefenen van de functie of voor het kunnen 
bekleden van een toekomstige functie. 

1.1.1.De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming in de opleidingskosten om te komen 
tot verwerving van een diploma of ander opleidingsbewijs voor zover dat naar het 
oordeel van de werkgever van belang is in het kader van de dienstbetrek-king van de 
werknemer. 

1.1.2.De vergoeding voor opleidingskosten moet bij de werkgever schriftelijk worden 
aangevraagd vóór aanvang van de studie tenzij bijzondere omstandigheden dit 
onmogelijk maken. 
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1.1.3.Voor vergoeding komen in aanmerking de werkelijk betaalde kosten, inclusief de 
reiskosten voor het volgen van cursussen en opleidingen voor officieel er-kende 
diploma's. 

1.1.4. Reiskosten worden op basis van openbaar vervoer tweede klasse vergoed dan wel 
tegen uitbetaling van de kilometerprijs die door de NS tweede klasse wordt gehanteerd. 

1.2. Bijscholing is een leeractiviteit gericht op het, naar het oordeel van de werkgever, behouden 
of verbeteren van het gewenste deskundigheidsniveau voor het uitoefe-nen van de functie of 
voor het kunnen uitoefenen van een toekomstige functie. 

1.2.1.De werknemer heeft recht op een vergoeding van in opdracht van de werkgever 
gevolgde bijscholing. 

1.2.2. De hoogte van de vergoeding bedraagt 100% van de kosten en 50% van de benodigde 
tijd. 

1.2.3.De benodigde reistijd voor de bijscholing is geen werktijd. 
1.2.4.0p dit lid is niet de regeling overwerk als vermeld in artikel10 lid 8 van toepassing. 

2. Niet vergoed worden: 
• woordenboeken; atlassen; standaardwerken; 
• boeken die niet door de cursusleiding worden voorgeschreven; 
• schrijfbehoeften; portokosten; 
• lesgeld voor privé-onderricht voor zover dit lesgeld uitgaat boven voor de normale cursus 

verschuldigde bedragen. 
3. Ten aanzien van de vergoedingen kan men aanspraak maken op: 

3.1. 100% vergoeding van de studiekosten ingeval de studie nodig is voor het goed uitoefenen 
van de huidige functie of beoogde functie op korte termijn, zulks op voordracht van 
werkgever of als het volgen van de studie noodzakelijk wordt geacht voor het voortbestaan 
van de arbeidsovereenkomst, ofwel; 

3.2. 75% vergoeding van de studiekosten indien de studie in onderkend gemeenschappelijk 
belang is met een directe relatie in de huidige functie, ofwel; 

3.3. 50% vergoeding van de studiekosten in onderkend gemeenschappelijk belang met een 
eventuele relatie naar een beoogde functie. 

3.4. De kosten die vergoed worden, kunnen vooraf betaald worden door de werkgever. 
3.5. Ingeval de werknemer in aanmerking komt voor vergoeding conform lid 4 van dit artikel geldt 

de vergoeding voor de maximale duur van de standaardstudieduur die voor de betreffende 
opleiding/cursus geldt. Afwijking hiervan kan slechts in bijzondere omstandigheden en in 
overleg met de werkgever; bijvoorbeeld bij tussentijdse onderbreking wegens overmacht 
zoals langdurige ziekte. 

4. Geen vergoeding 
4.1. De werkgever kan besluiten een aanvraag niet te honoreren ingeval deze niet valt binnen 

vorenstaande criteria van de gestelde vergoedingen of ingeval het budget voor de 
individuele leertrajecten dat jaar reeds is uitgeput. 

4.2. In het geval de werknemer bij indiensttreding niet voldoet aan de aan de functie gestelde 
opleidingsvereisten, geldt geen vergoeding van kosten of tijd voor een te volgen opleiding. 

5. Terugbetaling van die kosten is vereist: 
5.1. In geval van tussentijdse beëindiging van de studie op eigen verzoek van werknemer, niet 

veroorzaakt door overmacht; 
5.2. ingeval van beëindiging van het dienstverband door verwijtbaar gedrag van werknemer 

terwijl de werknemer nog aanspraak maakt/heeft gemaakt op de studiekostenregeling, dan 
wel binnen twee jaar nadat hij de studie heeft voltooid die vergoed werd; 

5.3. ingeval van beëindiging van het dienstverband op verzoek van werknemer terwijl de 
werknemer nog aanspraak maakt/heeft gemaakt op de studiekostenregeling, dan wel binnen 
twee jaar nadat hij de studie heeft voltooid die vergoed werd. 

5.4. Alleen de kosten voor de twee laatste studiejaren kunnen teruggevorderd worden. Van het 
totaal terug te betalen bedrag zal, te rekenen vanaf de datum waarop de studie is afgesloten 
of verbroken, maandelijks 1/24 gedeelte wor-den kwijtgescholden. 

5.5. Deze verplichting tot terugbetaling geldt niet als het ontslag aansluitend wordt gevolgd door 
een dienstverband met de FNV of één van de bij de FNV aangesloten bonden dan wel 
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wanneer de gevolgde studie of cursus in opdracht van de werkgever gevolgd diende te 
worden om het dienstverband van de werknemer voort te laten bestaan. 

6. Werknemers die op verzoek van de werkgever een BHV-cursus volgen, krijgen de kosten en 
tijdsbesteding voor het volgen van de cursus volledig vergoed. 

7. De werknemer die in aanmerking komt voor de regeling studiekostenvergoeding heeft tevens 
recht op doorbetaald verlof: 
7.1. Voor één dag per studiejaar bij examen en maximaal drie dagen per studiejaar bij 

tentamens. 
7.2. De verlofdagen dienen opgenomen te worden op de dag dat er een examen dan wel 

tentamen gehouden wordt. 
7.3. Indien er sprake is van een studie in verband met een feitelijke promotie vergoedt de 

werkgever daarnaast maximaal 4 dagen voor de daarvoor benodigde scholing. 
7.4. De werkgever kan ook die werknemer die niet in aanmerking komt voor de financiële 

vergoeding van deze regeling in aanmer-king laten komen voor doorbetaald verlof zoals 
bepaald in dit lid. 

8. ledere werknemer met een contract voor onbepaalde tijd kan eenmaal in de vier jaar op kosten 
van werkgever een loopbaanadvies aanvragen en -traject volgen. 
8.1. De kosten die hieraan verbonden zijn worden door de werkgever vergoed tot een maximum 

van € 650,00. 
8.2. De tijd die de werknemer heeft te besteden voor het volgen van dit project geschiedt in eigen 

tijd en wordt niet gecompenseerd. 
8.3. Op jaarbasis kunnen maximaal 10 werknemers gebruikmaken van deze vergoeding. 

Artikel 26- Telefoonkosten-, onkostenvergoeding 

Conform afspraken tussen onderhandelaars bij deze CAO is deze regeling als een bedrijfsregeling 
onderdeel van bespreking met de Ondernemingsraad van de FNV Horecabond. 

Artikel27- Verhuiskostenregeling 

Conform afspraken tussen onderhandelaars bij deze CAO is deze regeling als een bedrijfsregeling 
onderdeel van bespreking met de Ondernemingsraad van de FNV Horecabond. 

Artikel 28 - Zorgverzekering 

1. FNV Horecabond heeft met VGZ een collectief contract afgesloten wat inhoudt dat 
werknemers bij het afsluiten van een zorgverzekering bij VGZ onder vermelding van FNV 
Horecabond collectiviteitsnummer 87716609, korting krijgen op de premie. 

2. De premie voor de ziektekostenverzekering buiten de wettelijk verplichte bijdragen van de 
werkgever, komt voor rekening van werknemer. 

Artikel 29 - Verrekening vakhondscontributie 

De werkgever stelt de werknemer jaarlijks in de gelegenheid de aan de vakorganisatie betaalde 
contributie fiscaal te verrekenen. 
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Artikel 30 - Geschillen, klachten en arbitrage 

1. Arbitragecommissie 
1.1. Ingeval er verschil van mening is ontstaan tussen de werkgever en een werknemer over de 

toepassing van bepalingen in dit reglementen/of regelingen, wordt dit geschil onderworpen 
aan het oordeel van de arbitragecommis-sie. 

1.2. De arbitragecommissie treedt in werking zodra een klacht of verschil van mening schriftelijk 
is ingediend. 

1.3. De uitspraak van deze commissie heeft het karakter van een bindend advies voor betrokken 
partijen, indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen deze uitspraak als zodanig te 
accepteren. 

1.4. De arbitragecommissie bestaat uit een lid aan te wijzen door de werkgever en een lid aan te 
wijzen door de rechtspositiecommissie, aangevuld met een onafhankelijk lid, die tevens 
voorzitter is van de arbitragecommissie. Deze wordt aangewezen in gemeenschappelijk 
overleg door de eerdere genoemde leden. 

1.5. Ingeval een geschil wordt aangemeld betreffende het privacyreglement dat is opgenomen in 
de regelingen zal bij de samenstelling van de arbitrage-commissie gezocht worden naar 
leden die beschikken over de nodige kennis van zaken op het gebied van administratieve 
organisatie en informatica, alsmede op maatschappelijk en juridisch gebied. 

2. De werkgever heeft een klachtenregeling ongewenst gedrag vastgesteld in overleg met de 
ondernemingsraad. Dit reglement is nader uitgewerkt en opgenomen in de regelingen. 

Artikel 31 - Geschil functiewaardering 

Een werknemer die het niet eens is met de indeling in zijn functie kan bezwaar maken conform de 
regeling in bijlage 1 bij deze CAO. 

Artikel 32 - Reparatie WW 

Partijen spreken af de vermindering van de opbouw en de duur van de WW te repareren. Daarvoor 
zal aansluiting gezocht worden bij een groter reparatieplatform en uitvoerder. De financiering zal op 
50%-50% basis verdeeld worden tussen werkgever en werknemer. Naar verwachting zal de premie in 
vier jaar oplopen van 0 naar 0, 7% dus ongeveer 0,1% voor werkgever en de werknemer per jaar, te 
starten op 1 januari 2016. 

Nadat er meer duidelijkheid is over de vorm van de reparatie is ontstaan gaan partijen opnieuw met 
elkaar in overleg waarbij het FNV beleid als uitgangspunt zal dienen. 

Artikel 33 - Overgang naar cao FNV -organisaties 

Partijen spreken af dat FNV Horecabond per 1 januari 2020 bij de cao voor FNV-organisaties 
aansluit. Daartoe zullen partijen in overleg treden om te komen tot een aansluitingsprotocol, waarin 
overgangsmaatregelen en uitzonderingen specifiek voor FNV Horecabond worden vastgelegd. In het 
aansluitingsprotocol nemen partijen een bepaling op die voorkomt dat loonsverhogingen van FNV 
Horecabond en FNV worden gestapeld. 
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Aldus overeengekomen door partijen op 1 juli 2019 te Almere. 

Namens FNV Horecabond Namens FNV 

NV~ 

Voorzitter 
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Bijlage 1- Procedure voor bezwaar en beroep Functiewaardering 

Inleiding 
Een bezwaar- en beroepsprocedure functiewaardering is opgesteld omdat werknemers het recht 
hebben eventuele bezwaren ten aanzien van functiewaardering op een zorgvuldige wijze te laten 
behandelen. De mogelijkheid van fouten en omissies in het proces van waarderen van functies kan 
men immers niet uitsluiten. 

Artikel 1 - Gang van zaken bij bezwaar en beroep. Eerst overleg 

1. De werknemer die het niet eens is met de indeling van zijn functie, overlegt daarover binnen de in 
artikel 2, lid 1 genoemde termijn met de direct leidinggevende. Dit overleg kan de aangevoerde 
bezwaren wegnemen. 

2. Als de werknemer bezwaar blijft houden, vindt overleg plaats tussen de werknemer, de 
leidinggevende, een P&O-vertegenwoordiger en/of de 'deskundige/toepasser' die de functie 
binnen de organisatie in eerste instantie heeft gewaardeerd. De werknemer kan tot het inzicht 
komen dat zijn bezwaar ongegrond is. 

3. Mocht de werknemer van oordeel blijven dat hem geen recht is gedaan, dan kan hij bezwaar 
aantekenen bij de interne bezwarencommissie. Deze interne bezwarencommissie komt na een 
hoorzitting en eventueel nader onderzoek tot een beslissing, inhoudende een zwaarwegend 
advies aan de werkgever. 

Procedure voor intern bezwaar 

Artikel 2 

1. Een werknemer dient binnen een termijn van vier weken na de bekendmaking van de indeling 
van zijn functie schriftelijk bezwaar te maken. Indien eerst overleg als bedoeld in artikel 1 plaats 
zal vinden, gaat de termijn van vier weken in na de datum van het overleg genoemd in artikel1 lid 
2. 

2. Een werknemer tekent bezwaar aan door zijn bezwaren schriftelijk en gemotiveerd (tegen de 
gevolgde procedure en/of tegen het waarderings/ indelingsresultaat) kenbaar te maken aan de 
werkgever. 

3. De werkgever legt binnen twee weken na ontvangst het bezwaar voor advies voor aan de interne 
bezwarencommissie. 

4. De interne bezwarencommissie neemt uitsluitend bezwaarschriften in behandeling waarvan zij 
heeft vastgesteld, dat de mogelijkheden om aan de bezwaren tegemoet te komen op andere 
wijze dan door het indienen van een bezwaarschrift (in ieder geval een gesprek met de 
leidinggevende, de P&O-vertegenwoordiger en/of 'deskundige/toepasser' en/ of eventueel de 
werkgever) zijn uitgeput. 

Artikel 3 -Taak interne bezwarencommissie 

1. De interne bezwarencommissie heeft tot taak de door de werknemers bij haar ingediende 
bezwaren te behandelen door middel van het toetsen van de zorgvuldigheid van de procedure 
van beschrijven, analyseren en waarderen. Indien blijkt dat betrokkene enkel en alleen bezwaar 
aantekent tegen de functiebeschrijving als zodanig, dan verwijst de bezwarencommissie de 
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kwestie terug naar de interne organisatie teneinde tot een door beide partijen geaccepteerde 
functiebeschrijving te komen. De bezwarencommissie kan hierbij een bemiddelende rol vervullen, 
indien mocht blijken dat geen overeenstemming omtrent de functiebeschrijving bereikt kan 
worden. Indien blijkt dat betrokkene bezwaar aantekent tegen de indeling van een functie in een 
functiegroep, dan toetst de bezwarencommissie de indeling van de betreffende functie door 
gebruik te maken van de indelingen en functiebeschrijvingen zoals deze zijn neergelegd in de 
functiematrix. 

2. De commissie kan zowel bezwaren behandelen die betrekking hebben op functies van een 
individuele werknemer als op functies van een groep werknemers die dezelfde functie vervullen. 
In het laatste geval kan een werknemer mede namens anderen bezwaar aantekenen, mits de 
betrokkenen daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

3. Om een bezwaar te kunnen behandelen worden de commissieleden alle stukken ter beschikking 
gesteld die van belang kunnen zijn voor hun oordeelsvorming. 

4. De bezwarencommissie past zelf geen functiewaardering toe. Zij komt tot zwaarwegende 
adviezen met betrekking tot het opnieuw doen uitvoeren van (een onderdeel van) de procedure. 

5. De interne bezwarencommissie adviseert de werkgever schriftelijk binnen twee weken na de 
behandeling van het bezwaar over het al dan niet gegrond zijn van het bezwaar. 

6. De bezwarencommissie motiveert haar adviezen schriftelijk. De betrokken werknemer(s) 
ontvangtlontvangen een afschrift van dit advies. 

7. De werkgever neemt na ontvangst van het advies een beslissing en deelt de beslissing binnen 
twee weken na ontvangst van het advies schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokken 
werknemer(s) en de voorzitter van de interne bezwarencommissie mede. 

8. Bij uitzondering kunnen de termijnen genoemd sub 5 en 7 verlengd worden, doch de totale 
termijn van afhandeling van het bezwaarschrift mag niet langer duren dan acht weken1 Werkwijze 
van de interne bezwarencommissie. 

9. In de fase van invoering van functiewaardering kan, in overleg met de Ondernemingsraad, 
10. worden besloten de termijnen voor afhandeling aan te passen. 

Artikel4 

1. Voordat de interne bezwarencommissie een advies omtrent het al dan niet gegrond zijn van de 
bezwaren neemt, stelt zij de betrokken werknemer(s) in de gelegenheid te worden gehoord . De 
werknemer kan zich eventueel bij laten staan door derden. 

2. De commissie kan voorts die personen oproepen die naar haar mening kunnen bijdragen aan een 
juiste oordeelsvorming. 

3. De interne bezwarencommissie kan van het horen afzien, indien de belanghebbende(n) 
heeft/hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 

4. De commissie kan, wanneer zij dit wenselijk acht, nadere actie aanbevelen of een nader 
onderzoek instellen alvorens tot een definitief advies te komen. 

5. Feiten en omstandigheden waarvan de commissie het vertrouwelijk karakter kent dan wel behoort 
te vermoeden dienen als zodanig te worden behandeld. 

6. De bijeenkomsten van de interne bezwarencommissie zijn besloten . 
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Artikel 5 - Samenstelling van de interne bezwarencommissie 

1. De interne bezwarencommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden. Eén lid, en 
plaatsvervangend lid, wordt benoemd door de werkgever en één lid, en plaatsvervangend lid, 
door de personeelsvertegenwoordiging van de betreffende organisatie. De leden wijzen 
aan/benaderen gezamenlijk een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. 

2. De commissie kan besluiten, al dan niet uit haar midden, een secretaris te benoemen. 

3. Indien, naar het oordeel van de voorzitter of het betreffende lid zelf, een lid van de commissie in 
een te nauwe relatie staat tot de werknemer die bezwaar heeft ingediend en dit het vormen van 
een onpartijdig oordeel zou kunnen bemoeilijken, neemt een plaatsvervangend lid van de 
commissie diens plaats in. 

4. De interne bezwarencommissie wordt pas dan opnieuw samengesteld indien één van de 
benoemende partijen daartoe de wens te kennen geeft ofwel wanneer één van de benoemde 
leden aftreedt. Gedurende een interne bezwarenprocedure wijzigt de samenstelling van de 
interne bezwarencommissie niet. 

5. Op de (plaatsvervangend) leden van de interne bezwarencommissie zijn de waarborgen, vervat in 
artikel 21 van de WOR, van toepassing. 

Artikel 6 - Kosten van de interne bezwarencommissie 

De kosten van de interne bezwarencommissie komen ten laste van de werkgever. De werknemer 
draagt zelf de kosten die worden gemaakt in het kader van het door hem ingestelde interne bezwaar, 
bijvoorbeeld ten aanzien van het raadplegen van (externe) deskundigen. 

Artikel 7 - Slotbepaling 

In gevallen waarin deze procedure niet voorziet of waarvoor afwijking van deze procedure 
noodzakelijk is, beslist de commissie in unanimiteit. Procedure voor extern beroep 

Procedure bij extern beroep 

Inleiding 
De externe beroepsprocedure is ingesteld voor die situaties waarbij een werknemer het niet eens is 
met de beslissing die de werkgever na het advies van de interne bezwarencommissie inzake de 
waardering en indeling van de door hem vervulde functie heeft genomen. 

ArtikelS 

1. Een werknemer kan binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke beslissing van de 
werkgever op zijn interne bezwaarschrift een met redenen omkleed beroep indienen bij de 
secretaris van de beroepscommissie. Het adres van het secretariaat is: Externe 
Beroepscommissie functiewaardering CAO FNV-Organisaties, p/a Postbus 8456, 1005 AL 
Amsterdam 

2. De commissie bevestigt schriftelijk aan de werknemer de ontvangst van het beroepschrift onder 
vermelding van de dag van ontvangst en zendt voorts binnen twee weken na ontvangst van het 
beroepschrift de werkgever een exemplaar. 
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Artikel 9 -Taak externe beroepscommissie. Bindend advies 

1. De externe beroepscommissie heeft tot taak de door de werknemers bij haar ingediende 
beroepschriften te behandelen door middel van het toetsen van de zorgvuldigheid van de 
procedure van beschrijven, analyseren en waarderen. De inhoud van de functiebeschrijving is 
geen onderwerp voor beroep. Beroep tegen de indeling van een functie in een functiegroep wordt 
door de beroepscommissie getoetst door gebruik te maken van de indelingen en 
functiebeschrijvingen zoals deze zijn neergelegd in de functiematrix. 

2. De commissie kan gebruik maken van alle middelen die zij nodig acht om haar doel te bereiken, 
zoals bijvoorbeeld het systeem en de systeemreferentiefuncties, etcetera. 

3. De commissie kan zowel een beroepschrift behandelen dat betrekking heeft op de functie van 
een individuele werknemer als ook op functies van een groep werknemers die dezelfde functie 
vervullen. In het laatste geval kan een werknemer mede namens anderen beroep aantekenen, 
mits de betrokkenen daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

4. De externe beroepscommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak en informeert de werkgever en 
betrokkene(n) schriftelijk binnen acht weken na ontvangst van het beroepschrift over het door 
haar genomen besluit. De beroepscommissie motiveert haar besluiten schriftelijk. De uitspraak 
heeft de kracht van bindend advies. 

5. Bij uitzondering kan de termijn genoemd sub 4 verlengd worden, doch de totale termijn van 
afhandeling van het beroepschrift mag niet langer duren dan twaalf weken. 

Artikel10- Werkwijze van de externe beroepscommissie 

1. Voordat de externe beroepscommissie op het beroep beslist, stelt zij de betrokken werknemer(s) 
en (een vertegenwoordiger van) de werkgever in de gelegenheid te worden gehoord. Tenzij door 
betrokkenen anders wordt overeengekomen, gebeurt dit in elkaars aanwezigheid. De betrokken 
werknemer kan zich eventueellaten bijstaan door derden. 

2. De commissie kan voorts die personen oproepen die naar haar mening kunnen bijdragen aan een 
juiste oordeelsvorming. 

3. De externe beroepscommissie kan van het horen afzien, indien de belanghebbende(n) 
heeft/hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 

4. De commissie kan, wanneer zij dit wenselijk acht, nadere actie aanbevelen of een nader 
onderzoek instellen alvorens tot een definitieve uitspraak te komen. Daarnaast kan zij haar 
uitspraak vergezeld doen gaan van een (her)waardering of -indeling van de functie. 

5. Feiten en omstandigheden waarvan de commissie het vertrouwelijk karakter kent dan wel behoort 
te vermoeden dienen als zodanig te worden behandeld. 

6. De bijeenkomsten van de externe beroepscommissie zijn besloten. 

Artikel 11 - Samenstelling van de externe beroepscommissie 

1. De externe beroepscommissie bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangend leden. Het 
beroep wordt behandeld door een externe beroepscommissie die bestaat uit één lid, dat wordt 
aangewezen door de Werkgeversvereniging FNV-Organisaties (over het algemeen zal dat een 
vertegenwoordiger van de systeemhouder zijn) en één lid, dat wordt aangewezen door de 
vertegenwoordigers van de bij de CAO betrokken vakorganisatie. Voor elk lid wordt tevens een 
plaatsvervangend lid benoemd. 
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2. Indien, naar het oordeel van één van de leden, een lid van de commissie in een te nauwe relatie 
staat tot de werknemer die beroep heeft ingesteld en dit het vormen van een onpartijdig oordeel 
zou kunnen bemoeilijken, neemt een plaatsvervangend lid van de commissie diens plaats in. 

3. De externe beroepscommissie wordt pas dan opnieuw samengesteld indien één van de 
benoemende partijen daartoe de wens te kennen geeft ofwel wanneer één van de benoemde 
leden aftreedt. Gedurende een beroepsprocedure wijzigt de samenstelling van de externe 
beroepscommissie niet. 

Artikel12- Kosten van de externe beroepscommissie 

De kosten van het instandhouden van de externe beroepscommissie komen ten laste van de 
Werkgeversvereniging FNV-Organisaties. De werknemer draagt zelf de kosten die worden gemaakt 
in het kader van het door hem ingestelde externe beroep, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
raadplegen van (externe) deskundigen. 

Artikel13- Slotbepaling 

In gevallen waarin deze procedure niet voorziet of waarvoor afwijking van deze procedure 
noodzakelijk is, beslist de commissie in unanimiteit. 
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Bijlage 2- Loontabel Per 1 december 2019 

Functies Mdw deb.beh. Jurid. se er mdw Sr secretaresse MdwP&O Eindredacteur Srcomm.adv Bestuurder Sectorbestrder ManagerCBB Dagelijks best. 

Secr. Mdw (ver) Ledenadmin. Comm.mdw Coörd. V&M Controller Hoofd JZ Directeur 

Mdw Wrv & Beh . Boekhouder MdwO&B Procesjurist . -
Juridisch mdw -
MdwiCT 

Schaal Schaall Schaal2 Schaal3 Schaal4 SchaaiS SchaalG Schaal7 SchaalS Schaal9 SchaallO Schaalll Schaall2 Schaal 13 

MINpm € 1.784 € 1.815 € 2.006 € 2.085 € 2.2U € 2.348 € 2.608 € 2.798 € 3.077 € 3.354 € 3.657 € 3.985 € 4.525 

Trede 1 € 1.867 € 1.898 € 2.096 € 21n € 2.307 € 2.460 € 2718 € 2.926 € 3.219 € 3.493 € 3.808 € 4.150 € 4.7U 

Trede 2 € 1.954 € 1.984 € 2190 € 2.272 € 2.406 € 2.5n € 2.833 € 3.061 € 3.368 € 3.637 € 3.966 € 4.322 € 4.907 

Trede 3 € 2.045 € 2.075 € 2.287 € 2.371 € 2.510 € 2.699 € 2.952 € 3.202 ( 3.523 € 3.788 € 4.130 ( 4.501 ( 5.110 

Trede 4 € 2.140 € 2.170 € 2.390 € 2.475 € 2.617 € 2.828 € 3.on € 3.350 € 3.685 € 3.945 € 4.301 € 4.687 € 5.322 

Trede 5 € 2.269 € 2.496 € 2.584 € 2.730 € 2.962 € 3.206 € 3.504 € 3.855 € 4.108 € 4.478 € 4.881 € 5.542 

Trede 6 € 2.608 ( 2.697 € 2.847 € 3.103 ( 3.341 € 3.666 € 4.032 € 4.278 € 4.664 € 5.083 € 5.n2 

Trede 7 € 2.815 € 2.969 ( 3.250 ( 3.482 € 3.835 € 4.218 € 4.455 € 4.857 ( 5.293 € 6.010 

Trede 8 € 3.097 € 3.405 € 3.629 ( 4.011 € 4.413 € 4.639 € 5.058 ( 5.512 € 6.259 

Trede 9 ( 3.782 € 4.196 € 4.616 € 4.831 € 5.267 € 5.740 € 6.518 

Trede 10 € 5.031 € 5.485 € 5.978 € 6.788 

MAXpm € 2.140 € 2.269 € 2.608 € 2.815 € 3.097 € 3.405 € 3.782 € 4.196 € 4.616 € 5.031 € 5.485 € 5.978 € 6.788 

TOT MIN* € 24.256 € 24.681 € 27.283 € 28.358 € 30.083 € 31.936 € 35.472 € 38.046 € 41.851 € 45.613 € 49.729 € 54.198 € 61.539 

TOTMAX* € 29.107 € 30.851 € 35.468 € 38.283 € 42.117 € 46.308 € 51.435 € 57.069 € G2.nG € 68.420 € 74.593 € 81.297 € 92.308 

Bandbreedte 20% 25% 30% 35% 40"/o 45% 45% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Periodieken 4,66% 4,57% 4,47% 4,38% 4,30% 4,75% 4,21% 4,61% 4,61% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 

*jaarsalaris: 12 maanden en; 

1. Vakantie.!_aeJiag (VT} over 12 maanden, exclu EJU 8,33% 

2. Eindejaarsuitkering (EJU) over 12 maanden, ex cl V 5% 
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