cao leaflet
Groothandel Bloemen & Planten
Hieronder treft u de samenvatting van de cao
Groothandel Bloemen & Planten aangaande de
(belonings)elementen die relevant zijn voor de
inlenersbeloning.
Looptijd
1 januari 2017 tot en met 1 juli 2019
Bedrijfstijd & arbeidsduur
Algemeen
De werktijd wordt verdeeld over maximaal 5
werkdagen. De normale werkweek ligt van maandag
tot en met zaterdag tussen 06:00 en 23:00. De
maximale arbeidsduur bedraagt 10 uur per dag van
maandag tot en met zaterdag.
In de onderneming kan een keuze worden gemaakt
uit:
a. een standaard werktijdenregeling of
b. een variabele werktijdenregeling.

Jeugdlonen
abflexkracht hanteert per 1 maart 2017 de volgende
jeugdlonen:
20 jaar

€ 8,18

19 jaar

€ 7,27

16 t/m18 jaar

€ 6,54*

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

Initiële loonsverhoging
1 januari 2018

1,50%

1 januari 2019

1,50%

Periodieken
Voor zover het maximum van de toepasselijke schaal
nog niet is bereikt gelden de onderstaande periodieke
verhogingspercentages per 1 januari 2018 en 1 januari
2019.
Bij toepassing van een beoordelingssysteem:

Standaard werktijdenregeling

normaal functioneren

1% van het maandsalaris

De normale werkweek heeft een werktijd van 40 uur
per week.

goed functioneren

Max. 2% van het maandsalaris

onder de maat
functioneren

0% van het maandsalaris

Variabele werktijdenregeling
De werkgever kan met instemming van de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
of bij afwezigheid hiervan met de vakorganisatie,
variabele roosters per week vaststellen gedurende
een aaneengesloten referteperiode van 26 weken
met in totaal 1.040 uur. De referteperiode kan op
ieder gewenst tijdstip ingaan. De keuze voor een
variabele werktijdenregeling wordt schriftelijk
vastgelegd en aan de werknemer bekend gemaakt en
bevat de begin- en einddatum van de referteperiode.
De weekroosters kunnen liggen tussen 32 en 45 uur
per week.
Minimumloon
Het bruto minimumloon voor een 21-jarige of ouder
bedraagt per 1 maart 2017: € 9,09 per uur (groep 1)
op basis van 40 uur per week.

Indien geen beoordelingssysteem wordt gehanteerd
bedraagt de periodiek 1% van het maandsalaris.
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
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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:
zon- en feestdagen

100%

nachttoeslag (23:00 – 06:00 uur)
bij min. 3 uur werken

26%

Overurentoeslag
Standaard werktijdenregeling
Indien werkzaamheden worden verricht binnen de
standaard bedrijfstijd tussen 06.00 en 23.00 uur en
er meer dan 10 uur per dag wordt gewerkt of boven
de 40 uur per week, dan gelden onderstaande
toeslagen:
overuren op maandag t/m zaterdag
overuren op 6e werkdag
overuren op zon- en feestdagen

26%
50%
100%

Variabele werktijdenregeling
Indien werkzaamheden worden verricht binnen de
standaard bedrijfstijd tussen 06:00 en 23:00 uur en
er meer dan 10 uur per dag wordt gewerkt, meer
wordt gewerkt conform het weekrooster of boven de
45 uur per week of indien er sprake is van plusuren,
dan gelden onderstaande toeslagen:
overuren op maandag t/m zaterdag
plusuren
overuren op 6e werkdag
overuren op zon- en feestdagen

26%
26%
50%
100%

Kostenvergoeding
Vanuit de cao zijn geen kostenvergoedingen van
toepassing.
abflexkracht hanteert (hierbij) de reiskosten die
ook gelden voor de eigen medewerkers van de
opdrachtgever.
Kijk voor de volledige tekst van de cao op:
www.abflexkracht.nl
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