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CAO akkoord voor de tabaksdetailhandel (4 nov)
Lange tijd heeft de NSO onderhandeld met FNV Bondgenoten en CNV dienstenbond over een
nieuwe CAO voor de tabaksdetailhandel. Nu is er een akkoord bereikt en is er een nieuwe
CAO voor de tabaksdetailhandel.
De NSO heeft deze onderhandelingen gevoerd in het kader van de Samenwerkende Branches
Detailhandel (dierenbenodigdheden, verf- en behang, bladmuziek, muziekinstrumenten,
tassen & lederwaren, ambulante handel en de tabaksdetailhandel). De inzet van de
gezamenlijke werkgevers om de avondtoeslag af te schaffen bleek niet bespreekbaar. Na lang
onderhandelen hebben de werkgevers en de werknemers besloten om een CAO af te sluiten
die alleen loonafspraken bevat.
Bij de volgende CAO onderhandelingen kan er nu worden gekeken naar de toekomst en
worden er ook weer inhoudelijke afspraken gemaakt.
De NSO Ledenraad is positief over het bereikte resultaat. Zeker gezien de huidige lastige
economische tijden geven wij met dit CAO akkoord een positief signaal af richting de
medewerkers in de tabaksdetailhandel.
Samenvatting CAO akkoord met betrekking tot loonafspraken:
looptijd van 1 juni 2007 tot en met 31 december 2008;
loonsverhoging voor alle lonen per 1 maart 2008 van 2% en per 1 oktober
2008 2,5% (behalve loonschaal I het Wettelijke Minimum Loon);
per 1 oktober 2008 een éénmalige uitkering van € 250,- voor iedereen die
fulltime (38 uur) per week werkt. Parttimers ontvangen deze uitkering naar
rato;
loonsverhogingen die vanaf 1 juni 2007 tot heden door de werkgever
gegeven zijn kunnen verrekend worden.
De twee maanden proeftijd in de arbeidsovereenkomst voor een nieuwe
arbeidsovereenkomst kan nu weer toegepast worden.
Geef dit bericht ook aan uw administratiekantoor of accountant!
WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE CAO DIE LIEP TOT 1 JUNI 2007 ZIJN:
Looptijd (artikel 26 lid 1)
De looptijd van de CAO voor de tabaksdetailhandel is van 1 juni 2007 tot en met 31 december
2008.
Loon (artikel 6 lid 5)
De feitelijke lonen en de loonschalen van werknemers in de loonschalen II t/m V, worden met
ingang van 1 maart 2008 verhoogd met 2% (hetzelfde als het eerder door de NSO afgegeven
loonadvies) en per 1 oktober 2008 2,5%. Deze verhoging geldt niet voor werknemers die zijn
ingedeeld in functiegroep I en recht hebben op het Wettelijk Minimum Loon (WML).
Eénmalige uitkering
De fulltime werknemer die vóór 1 oktober 2008 in dienst is getreden, ontvangt per 1 oktober
2008 een éénmalige bruto uitkering van € 250,-. Parttime werknemers c.q. hulpkrachten
ontvangen dit bedrag naar rato van het aantal contracturen.
Loonsverhogingen die na 1 juni 2007 zijn toegekend (hieronder hoort ook het NSO advies per
1 maart 2008 van 2%) vanwege het uitblijven van een nieuwe CAO, kunnen met de CAO-
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loonsverhogingen in het akkoord worden verrekend. Dit geldt niet voor loonsverhogingen die
het gevolg zijn van promotie van de medewerker, de leeftijdsgebonden verhoging en het
toekennen van een extra functiejaar.
De loonschalen en het minimumloon per 1 juli 2008 kunt u hier onderaan het
document vinden.
Branche Risico Inventarisatie & Evaluatie
De digitale branche RI&E van de tabaksdetailhandel is goedgekeurd door FNV Bondgenoten en
CNV Dienstenbond. Indien u minder dan 25 werknemers heeft behoefd de uitgevoerde RI&E
niet getoetst te worden. De RI&E kunt u hier downloaden.
Sociaal Fonds (na artikel 27)
De looptijd van de CAO Sociaal Fonds wordt vastgesteld op drie jaar, derhalve van 1 januari
2009 tot en met 31 december 2011.
De premie wordt door de werkgever betaald en zal jaarlijks 0,2% van de loonsom (maximum
loon Wfsv) van alle medewerkers bedragen.
TWEE MAANDEN PROEFTIJD (artikel 3 lid 2)
Zolang er geen CAO tot stand was heeft de NSO u aangeraden om niet twee maar één maand
proeftijd te hanteren in de arbeidsovereenkomst. Bij een nieuwe arbeidsovereenkomst, die u
vanaf heden opstelt voor nieuwe werknemers, kunt u weer de twee maanden proeftijd
hanteren.
De CAO loopt tot eind 2008, daarom is besloten om geen nieuw CAO boekje te laten drukken.
Wij raden u aan dit bericht bij uw CAO boekje te bewaren.
Voor vragen kunt u bellen met de NSO, Sylvia van Kempen (070)301.27.88.
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