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Aan: Abva Kabo/FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF namens werknemers
Van: Museumvereniging namens werkgevers
Datum: 6-12-2016
Betreft: CAO Akkoord

Op 19 oktober 2016 zijn partijen het eens geworden over de verlenging van de Museum- 

CAO 2015 - 2016 tot 1 oktober 2018. Het volgende is overeengekomen:

1. De looptijd van de MuseumCAO is van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018.

2. De volgende loonafspraken zijn gemaakt:

De salarissen worden met ingang van 1 oktober 2016 verhoogd met 1,75%.

Per 1 oktober 2017 volgt een salarisverhoging van 1,5%.

3. Artikel 3, lid 6a.: Werkgeversbijdrage: de bijdrage wordt met ingang van 1 januari 2017 
voor de duur van vijfjaar voortgezet.

4. Aanpassing van de ketenregeling voor seizoenmusea. Artikel 6 van de MuseumCAO 

wordt aangevuld met een uitzondering van de ketenregeling voor seizoenkrachten. In een 

aparte bijlage van de cao worden de musea en de functies genoemd die onder deze uit

zondering vallen. Deze bijlage kan na overleg tussen cao partijen gedurende de looptijd 
van de cao wijzigen.

5. Artikel 12, lid 7: opnemen van vakantie-uren wordt aangevuld met een passage om ver- 

lofstuwmeren te voorkomen. Het tijdig opnemen van verlof is namelijk essentieel bij het 
voorkomen van (langdurige) ziekte doordat te lang achtereen is doorgewerkt.

6. Bijlage 1 b. In het kader van de Participatiewet wordt een salaristabel minimumloon toe
gevoegd voor de doelgroep.

7. Bijlage 11: protocolafspraken: Cao-partijen voeren zodra mogelijk verder overleg om in

houdelijk afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering en de loonge
relateerde WGA waarmee de huidige hoogte en duur Van de wettelijke WW-uitkering en 

WGA worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao in relatie tot dit onderwerp tussentijds 

aangepast.
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Partijen spreken af om in de loop van 2017 de mogelijkheden voor de introductie van een 

generatiepact nader te onderzoeken.

8. Tekstuele wijzigingen. Partijen hebben op 1 december 2016 het overleg over de voorge

stelde tekstuele wijzigingen afgerond.

Amsterdam, 6 december 2016.

Namens werknemers:

Mw. L. Groen, FNV Publiek Belana:

Dhr. L. Otten, CMH

Dhr. J. Riepe, CNV

Namens werkgevers:

Dhr. S. Weide, directeur Museumverenigir
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