
 
 
 
 
 
 
Cao onderhandelingsvoorstellen VZA en ASKA Cao Apotheken 2015/2016 en 
Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2015/2016 
 

De VZA en ASKA delegaties willen de volgende punten inbrengen tijdens de onderhandelingen voor 

een nieuwe Cao Apotheken 2015/2016 en Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2015/2016. 

 

Tijdens de onderhandelingen kunnen de voorstellen worden gewijzigd of worden aangevuld.  

 

 

1. Looptijd Cao Apotheken en Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 

Ten gevolge van de onzekere situatie in de sector zijn VZA en ASKA van mening dat de branche 

gebaat is bij zoveel als mogelijk stabiliteit en rust. Voorgesteld wordt om tweejarige Cao’s af te 

sluiten. De looptijd van de Cao’s is dan van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. 

 

2. Pensioenpremies PMA 

De pensioenregeling en pensioenpremie moeten worden aangepast aan de van toepassing zijnde 

fiscale kaders per 1 januari 2015. VZA en ASKA willen dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2015 

wordt aangepast naar 67 jaar. 

 

3. Primaire arbeidsvoorwaarden 

De insteek is om de aanwezige loonruimte in te vullen. Dit punt wordt nader toegelicht.  

 

4. Eigen risico bij ziekte 
VZA en ASKA zijn van mening dat het loon tijdens ziekte overeen moet komen met de wettelijke 

regeling en stellen voor om de suppletie tijdens ziekte (artikel 9 Cao Apotheken) te verlagen conform 

het wettelijke niveau. 
 

5. Overgangsregelingen voor de oude vergoedingen 

In 2006 zijn de toeslagen van de dagdienst op zon- en feestdagen en de avond- en nachtdienst 

verlaagd. Hierop is één uitzondering gemaakt: Voor werknemers die voor 1 april 2007 reeds 

ingeroosterd waren volgens een dienstrooster waarin de zon- en feestdagen danwel de avonddienst 

en/of nachtdienst was opgenomen is een oude (hogere) toeslag van toepassing. Deze afspraak is 

gemaakt als overgangsregeling.  

 

VZA en ASKA zijn van mening dat deze overgangsregelingen per 1 januari 2015 komen te vervallen, 

zodat voor alle werknemers in de branche dezelfde toeslag geldt voor het werken op zon- of 

feestdagen en in de avond- en nachtdienst. 

 

6. Afbouwregeling voor financiële compensatie bij het vervallen van diensten 

In artikel 22 lid 1 en 2 is de compensatieregeling opgenomen voor werknemers die bij centraliseren 

van diensten geconfronteerd worden met het vervallen van de verrichtte diensten en als gevolg 

hiervan een substantiële achteruitgang ondervinden in hun salaris. Als voorwaarde voor deze 

compensatie geldt dat de werknemer geen alternatief voor uitbreiding van de contractuele uren in de 

apotheek of voor het verrichten van diensten elders b.v. in de centrale dienstapotheek c.q. 24-uurs 

apotheek aangeboden heeft gekregen. Indien de werkgever de werknemer een passend en redelijk 

alternatief heeft aangeboden en de werknemer dit alternatief niet heeft geaccepteerd, dan heeft de 

werknemer geen recht op compensatie.  

 

De compensatie genoemd in lid 1geldt in principe zolang de werkgever en werknemer het 

dienstverband bestendigen.VZA en ASKA vinden het redelijk dat deze blijvende compensatie voor 

alle werknemers komt te vervallen. 

 

  

 



7. Reiskostenvergoeding 

VZA en ASKA stellen voor de reiskostenvergoeding uitsluitend te laten gelden voor werknemers 

welke op 10,1 km of meer afstand van de apotheek wonen tot een afstand van 35 km enkele 

reisafstand (totaal). In de Cao wordt opgenomen dat de vergoeding overeenkomt met de 

belastingvrije vergoeding voor reiskosten. 

 

8. Mogelijkheid om 40 uur per week te werken 

Indien de werknemer de werkgever verzoekt om (maximaal) 40 uur per week te werken en de 

werkgever hiermee instemt, kunnen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten met 

een contractuele arbeidsduur van (maximaal) 40 uur per week. Het salaris, de vakantiedagen en 

andere emolumenten worden naar rato verhoogd.  

 

9. Vergoeding werkoverleg 

In artikel 24 van de Cao Apotheken is onder meer de vergoeding van het werkoverleg opgenomen. 

De huidige bepaling is dat het werkoverleg zo veel mogelijk tijdens de normale diensttijd zal dienen 

plaats te vinden en indien dit niet mogelijk is, vindt het werkoverleg buiten de normale diensttijd 

plaats. De hiervoor benodigde uren voor de eerste vier vergaderingen van het werkoverleg buiten de 

normale diensturen per jaar wordt vergoed in vrije tijd waarbij een uur werkoverleg een uur vrije tijd is. 

De meerdere vergaderingen van het werkoverleg worden vergoed met 100% van het uurloon. 

Aangezien het werkoverleg mede in het belang is van de werknemers stellen VZA en ASKA voor dat 

de vergoeding voor het werkoverleg buiten de normale diensttijd komt te vervallen. Het werkoverleg 

vindt in de regel aansluitend aan de normale diensttijd ’s avonds plaats. 

 

10. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

In de nieuwe Cao zullen afspraken vastgelegd moeten worden die betrekking hebben op 

leeftijdsbewust personeelsbeleid. In het regeerakkoord is tevens opgenomen dat cao’s alleen nog 

algemeen verbindend verklaard kunnen worden als aandacht is besteed aan leeftijdsbewust 

personeelsbeleid. Dit voorstel is momenteel nog niet aangenomen, echter werkgeversorganisaties 

vinden het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan dit beleid. Het zal hier met name erom gaan 

oudere werknemers zo lang mogelijk in het arbeidsproces te houden. VZA en ASKA stellen voor om 

het onderzoek van de SBA naar leeftijdsbewust personeelsbeleid (uit 2009) wederom te agenderen. 

Tevens is één van de maatregelen die genomen moet worden het afschaffen van de extra 

vakantieuren voor oudere werknemers. 

  

11.  Herintredersregeling 

Er is een samenloop tussen de herintredersregeling en het beoordelingssysteem. Voorgesteld wordt 

artikel 10 lid 5 (de herintredersregeling) zo te redigeren dat het beoordelingssysteem leidend is voor 

het verkrijgen van de (in te halen) periodieken. 

 

Technische punten 

12.  Cao Apotheken en Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken – wettelijke teksten vervallen 

VZA en ASKA stellen voor kritisch te kijken naar de huidige tekst van de Cao Apotheken en de Cao  

Arbeidsomstandigheden Apotheken en die artikelen of teksten te schrappen welke overeenkomen 

met fungerende wet- en regelgeving danwel die niet strikt noodzakelijk zijn. 

 

13. Werkgroep werkkostenregeling – cao ‘werkkostenproof’ maken 

VZA en ASKA stellen voor om een werkgroep in te stellen welke in kaart brengt welke regelingen in 

de Cao’s aangepast zouden moeten worden vanwege de verplichte invoering van de 

werkkostenregeling per 1 januari 2015.  

 

14. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot regelingen in de Cao’s 

 VZA en ASKA stellen voor om de consequenties van de invoering Wet Werk en Zekerheid in relatie 

tot de regelgeving in de Cao’s in kaart te (laten) brengen. 

 

15. Modernisering Cao’s  

 VZA en ASKA stellen voor om de Cao’s te moderniseren en in kaart te (laten) brengen op welke wijze 

cao-partijen hier invulling aan kunnen geven. 

 

 


