ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN 2016 - 2017
Op dinsdag 10 november werd door BPW, FNV en CNV tijdens de derde onderhandelingsronde een
onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao dierenartspraktijken, onderdeel A en C voor de
dierenartsassistentes.
1. Er wordt een cao aangegaan met een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31
december 2017.
2. Er is overeenstemming bereikt over een structurele loonsverhoging van 1% met ingang van 1
januari 2016. Deze loonsverhoging is conform de afspraak uit de cao 2015 om de loonindex in
beginsel voor de komende jaren te hanteren.
3. Er is overeenstemming bereikt over een structurele loonsverhoging per 1 januari 2017 op basis van
de volgende loonindex: de index betreft het gemiddelde van de afgeleide consumenten prijsindex
conform CBS opgave (periode oktober 2016 - oktober 2017) plus de loonstijging in het cao-seizoen
2016 conform cao-index AWVN totaal bedrijfsleven.
4. Per 1 januari 2016 wordt de hoogte van een periodiek verlaagd van 3,5% naar 3%. Daar staat
tegenover dat de startsalarissen voor dierenartsassistent A, B en C worden verhoogd met 3%.
Hiermee komen de startsalarissen per 1 januari 2016 inclusief de loonsverhoging uit op € 1.624,12
(A), € 1.866,02 (B) en € 2.109,02 (C).
5. Per 1 januari 2016 wordt conform de Wet Werk en Zekerheid het aantal tijdelijke contracten
beperkt. Bij het aangaan en verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gelden de
bepalingen van artikel 7:668a lid 1 BW:
Als drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes
maanden hebben opgevolgd en een periode van maximaal 24 maanden overschrijden (inclusief de
tussenpozen), geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor
onbepaalde tijd;
6. Er is ook overeenstemming bereikt over het als volgt aanpassen van de toeslagen op zaterdag:
o De toeslag voor het werken op zaterdag tussen 13:00 en 17:00 uur wordt per 1-7-2016 verlaagd
naar 25% en per 1-1-2017 naar 0%.
o De toeslag voor het werken op zaterdag tussen 17:00 en 24:00 uur wordt per 1-1-2016 verlaagd
naar 50%.
7. Met betrekking tot de WW is afgesproken dat indien er gedurende de looptijd van deze cao op
centraal niveau duidelijkheid is over de uitvoering van de aanvullende WW, er tussen partijen overleg
plaats zal vinden conform de procesafspraak uit de cao 20151 .
Deze procesafspraak is als volgt:
“Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW in stand blijven conform de afspraken
die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt en zoals verwoord in de
(vervolg)aanbevelingen van de StvdA d.d. 24 december 2013 en d.d. 11 juli 2014. Na het SER-advies
over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en WW en na eventuele aanvullende bemerkingen
van de StvdA zullen cao-partijen, met inachtneming van adviezen en aanbevelingen, overleg voeren
om inhoudelijke afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de

huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. De voor deze afspraak
benodigde financiële ruimte dient gevonden te worden in de lagere publieke financiering voor de WW.”
Dit onderhandelingsresultaat wordt door zowel de BPW als de vakbonden aan de leden voorgelegd.
Partijen streven er naar om deze ledenraadpleging op 1 december 2015 af te ronden.

Definitieve versie 16– 11 – 2015

