cao leaflet
Beroepsgoederenvervoer
Hieronder treft u de samenvatting van de cao
Beroepsgoederenvervoer aangaande de
(belonings)elementen die relevant zijn voor de
inlenersbeloning.
Let op: De opdrachtgever is gehouden in de
overeenkomsten met
uitzendbureaus/payrollbedrijven te bedingen dat aan
de werkgever ter beschikking gestelde
arbeidskrachten de basis arbeidsvoorwaarden
worden toegekend.
De basis arbeidsvoorwaarden bestaan uit: loon en
overige vergoedingen, arbeidstijden, overwerk,
rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur
van vakantie en het werken op feestdagen.
Gelet op de vergoedingen (onbelast of belast) in
de cao, alsmede de regeling inzake de
vakantiedagen gaan de basis
arbeidsvoorwaarden aanzienlijk verder dan
hetgeen is opgenomen in de inlenersbeloning
van de ABU cao.
Looptijd

-

*

vakbekwaam**:

21 jaar

100%

20 jaar

95%

19 jaar

90%

18 jaar

80%

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

** werknemers die in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van
vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto. En in
het bezit zijn van het wettelijk verplicht TVCT-certificaat voor
vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan.

Initiële loonsverhoging
1 januari 2015

2,36%

1 januari 2016

2,75%

Periodieken
De uitzendkracht komt in aanmerking voor een
periodiek na verloop van een vol functiejaar, gelijk
aan 1 trede, tot het maximum van de schaal.

1 januari 2014 tot en met 31 december 2016
Vakantie-, ADV dagen
Bedrijfstijd & arbeidsduur

Het aantal vakantiedagen is 24 (conform cao ABU).

De bedrijfstijd ligt van maandag tot en met vrijdag
tussen 06:00 en 19:00 uur of 07:00 en 19:00 uur.
De gebruikelijke arbeidsduur bedraagt 40 uur per
week.

Het aantal ADV dagen is vastgesteld op 3,5 dagen.

Minimumloon
Het bruto minimumloon voor een 22 jarige of ouder
bedraagt per 1-1-2016:
€

9,96 per uur

functieklasse A, trede 0

€ 10,46 per uur

functieklasse B, trede 0

€ 10,88 per uur

functieklasse C, trede 0

Feestdagen


Nieuwjaarsdag



Eerste- en Tweede Paasdag



Koningsdag



5 mei (in het lustrumjaar)



Hemelvaartsdag



Eerste- en Tweede Pinksterdag



Eerste- en Tweede Kerstdag

Jeugdlonen
abflexkracht hanteert voor 2017 de volgende
jeugdlonen:
-

niet vakbekwaam:

21 jaar

95%

20 jaar

83%

19 jaar

72%

15 t/m 18 jaar

63%, ten minste € 6,54*
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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:
Bij een dagvenster van 06:00 tot 18:00 uur:
maandag t/m vrijdag

18:00 - 00:00

35%

maandag t/m vrijdag

00:00 - 06:00

45%

zaterdag

50%

zon- en feestdagen

100%

Bij een dagvenster van 07:00 tot 19:00 uur:
maandag t/m vrijdag

06:00 - 07:00

35%

maandag t/m vrijdag

19:00 - 00:00

35%

maandag t/m vrijdag

00:00 - 06:00

45%

zaterdag
zon- en feestdagen

50%
100%

Opmerking: Voor alle overige toeslagen verwijzen wij u naar de cao.

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

30%

Ploegentoeslag
Tweeploegendienst:
met vroege dienst op of na
05:00 uur en een late dienst,
niet zijnde een nachtdienst, die
begint op of na 14:00 uur
met een nacht- en dagdienst die
begint op of na 22:00 uur,
danwel eindigt na 02:00 uur
Drie of meer ploegendienst

8,75%
11,25%
13,75%

Kostenvergoeding
Uitzendkrachten hebben recht op een onbelaste
reiskostenvergoeding. Op grond van de
inlenersbeloning bedraagt deze € 0,19 per kilometer.
Voor de volledige tekst van de cao:
www.abflexkracht.nl
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