Cao leaflet
Open Teelten
Hieronder treft u de samenvatting van de cao
Open Teelten aangaande de (belonings)elementen
die relevant zijn voor de inlenersbeloning.

Initiële loonsverhoging

Looptijd

Periodieken

1 juli 2015 tot en met 31 juli 2017

Na ieder jaar komt de uitzendkracht in aanmerking voor
een periodieke verhoging van tenminste 1 functiejaar tot
het maximum van de schaal in zijn functie.

Bedrijfstijd & arbeidsduur
De bedrijfstijd ligt van maandag tot en met vrijdag
tussen 06:00 en 19:00 uur en op zaterdag van 06:00
tot 12:30 uur.
De gebruikelijke arbeidsduur bedraagt 38 uur per week.
De maximale arbeidsduur bedraagt 10 uur per dag van
maandag tot vrijdag en 5 uur per dag op zaterdag.
Van bovenstaande kan op basis van drie verschillende
arbeidstijdenregelingen worden afgeweken:
1) op basis van bandbreedte;
-

-

maximaal 50% afwijken van de
overeengekomen uren per dag binnen de
grenzen van de Arbeidstijdenwet
arbeidsduur van maximaal 42 uur per week

2) op basis van arbeidstijd per jaar;
-

op basis van een vooraf overeengekomen
arbeidsduur per jaar (maximaal 2.192,4
uur)

3) op basis van verschoven uren;
-

gedurende 16 weken per jaar maximaal 45
uur per week
op jaarbasis dienen de verschoven meer- en
min uren in evenwicht te zijn.

Minimumloon
Het bruto minimumloon voor een 22 jarige of ouder
bedraagt per 1 juli 2017: € 10,10 per uur (Schaal B,
trede 0) op basis van 38 uur per week.

1 juli 2016

1,50%

1 januari 2017

1,25%

Vakantie-, ADV dagen
Het aantal vakantiedagen is 24 (conform cao ABU).
Het aantal ADV dagen is vastgesteld op 0.
Feestdagen


Nieuwjaarsdag



Eerste- en Tweede Paasdag



Koningsdag



5 mei (lustrumjaar)



Hemelvaartsdag



Eerste- en Tweede Pinksterdag



Eerste- en Tweede Kerstdag

Toeslagen
Het feitelijk bruto uurloon wordt - afhankelijk van de
dag en de periode van de dag waarin het gewerkte uur
valt - verhoogd met een toeslag conform onderstaand
overzicht:
uren buiten bedrijfstijd:

35%

zondag

100%

feestdagen (niet op Zondag)

50%

Overurentoeslag
Indien werkzaamheden worden verricht boven de
gebruikelijke arbeidsduur per week en/of dag dan geldt
de omslagfactor overuren.
Overuren

Jeugdlonen
abflexkracht hanteert voor 2017 de volgende
jeugdlonen:
21 jaar

€ 9,09

20 jaar

€ 8,08

19 jaar

€ 7,07

15 t/m18 jaar

€ 6,54*

* abflexkracht hanteert een minimum uurloon van € 6,54. Hierbij wijken
wij positief af van de cao

35%

Kostenvergoeding
Uitzendkrachten hebben recht op een onbelaste
reiskostenvergoeding indien de afstand van hun woning
tot de plaats van aanvang van de werkzaamheden meer
dan 10 kilometer bedraagt.
Kijk voor de volledige tekst van de cao op:
www.abflexkracht.nl
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