Principeakkoord CAO Arbo Unie 2016
Looptijd CAO
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

Loonsverhoging
Per 1 januari 2016 worden de CAO lonen verhoogd met 1,25%.
Per 1 april 2016 worden de CAO lonen verhoogd met 0,75%.
De genoemde verhogingen worden in twee eenmalige uitkeringen uitbetaald, te weten over de
periode van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 en van 1 april 2016 tot en met 31 mei 2016.

Eindejaarsuitkering
De structurele eindejaarsuitkering wordt in december 2016 uitbetaald en bedraagt 1,9% van het in
2016 verdiende bruto jaarsalaris.
Het resultaatafhankelijke deel bestaande uit 1,3% van het verdiende bruto jaarsalaris komt per
1 januari 2016 te vervallen.
Vanaf 2017 wordt de structurele eindejaarsuitkering verhoogd naar 2,5% van het in het
onderhavige jaar verdiende bruto jaarsalaris.

Meeruren en overuren
Werkzaamheden die buiten de werktijd die in de arbeidsovereenkomst staat vermeld worden
verricht, worden aangemerkt als overwerk. Ongeacht of iemand een fulltime of parttime
arbeidsovereenkomst heeft. Daarnaast kunnen overuren van medewerkers in schaal 8 t/m 14
worden geschreven vanaf vijf uur per maand in plaats van voorheen vanaf tien uur per maand
Het artikel over meeruren is daarom uit de CAO geschrapt en het artikel over overuren is
aangepast.

Arbeidsduur en werktijden
Er wordt gewerkt in een vast rooster van 36 uur. Toegevoegd dat flexibiliteit hierin mogelijk is:
werktijden kunnen met onderlinge instemming worden aangepast indien hiermee het belang van
de klant is gediend.

Overlijdensuitkering
Dit artikel is aangepast aan de huidige wetgeving en is leesbaar gemaakt. De strekking van het
artikel is niet gewijzigd.

Ombuiging 55+ overgangs- en vitaliteitsregeling
Het artikel en bijlage V over de 55+ overgangsregeling zijn geschrapt uit de cao.

Aldus door partijen overeengekomen op 18 april 2016 te Utrecht
Arbo Unie B.V.
Ir W. Schimmel (voorzitter Raad van Bestuur)

CNV Dienstenbond
A. Baselmans
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AbvaKabo FNV
I.A. de Vlieger

De Unie
I. de Vries

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
J.W. Le Febre
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