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Beste werkgever en werknemer in 

het Nederlandse bakkersbedrijf,

voor u ligt het orba-informatieboekje waarin de  
belangrijkste aandachtspunten voor de introductie  
van orba in uw bedrijf respectievelijk in het bedrijf waarin 
u werkzaam bent worden behandeld. het boekje sluit  
zoveel mogelijk aan op de instructiefilmpjes van  
www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl 

op 30 mei 2012 hebben de werkgeversverenigingen 
nbov (ambachtelijke bakkerijen), nvb (industriële  
bakkerijen) en de werknemersverenigingen fnv bond-
genoten en cnv vakmensen een nieuwe cao bakkers-
bedrijf afgesloten met een looptijd van 14 maanden (1 maart 
2012 tot 1 mei 2013). 

in deze cao zijn een reeks van afspraken gemaakt over 
onder andere looptijd, loonaanpassingen, nachttoeslag 
voor industriële bakkerijen, verjaringstermijn van wettelijke 
vakantiedagen en het verdwijnen van de diplomatoeslag 
en de aparte loontabellen voor bakkersleerlingen. in het 

InleIdIngHeeft u het eerste 
Orba-instructiefilmpje al 
bekeken?
Nee? Kijk op
sociaalfondsbakkersbedrijf.nl 
of scan de QR-code.
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voorwoord van de cao treft u een opsomming  
van alle wijzigingen aan. u vindt de cao-tekst op  
www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl 

de belangrijkste cao-wijziging is de introductie van nieuwe 
functies en functieomschrijvingen met bijbehorende salaris-
schalen. de cao-partijen hebben afgesproken dat de  
introductie van het orba-systeem geen nadelige gevolgen 
mag hebben voor de bestaande arbeidsovereenkomsten van 
de werknemers. dit komt tot uitdrukking in het garantie-
uurloon dat in dit boekje wordt besproken. daarnaast is 
gekozen voor marktconforme salarisschalen voor arbeids-
overeenkomsten die aanvangen na 1 juli 2012.

dit informatieboekje besteedt aandacht aan ‘hoe te handelen’ 
met de cao-regels én de regels die in de instructiefilmpjes 
zijn genoemd, maar niet zijn toegelicht. 

heeft u na het bekijken van de instructiefilmpjes en het  
lezen van dit boekje nog vragen dan kunt u deze stellen 
aan uw werkgevers- of werknemersvereniging. mocht u 
nog geen lid zijn dan adviseren wij u om lid te worden.

met hartelijke groet,

nvb, nbov, fnv bondgenoten en cnv vakmensen,

verenigd in de stichting sociaal fonds bakkersbedrijf

WAt Is ORBA?

orba is een methode waarmee functies systematisch  
(en inhoudelijk wat abstracter) worden beschreven en  
het functieniveau wordt gewaardeerd. er ontstaat zo een  
zekere rangorde, uitgedrukt in orbapunten, van lichte  
tot zware functies. de 45 nieuwe functieomschrijvingen 
noemen we referentiefuncties en zijn gekoppeld aan nieuwe 
marktconforme salarisschalen.

WAAROm ORBA?

in de afgelopen 20 jaar zijn veel bakkersbedrijven gegroeid 
naar middelgrote of industriële bedrijven. hierdoor zijn er 
nieuwe functies ontstaan die niet beschreven staan in de 
bestaande cao bakkersbedrijf. de cao was niet meer 
100% actueel en werd steeds minder herkenbaar voor de 
grotere bakkersbedrijven. 

in de huidige cao zijn de functies en functieomschrijvin-
gen geactualiseerd, de functie waardering geformaliseerd, 
het accent van de functieomschrijvingen verlegd van taak-
gericht naar resultaat- en ontwikkelgericht en het gebruiks-
gemak verhoogd.
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daarnaast is orba één van de meest toegepaste functie-
waarderingssystemen in nederland. de functies van meer 
dan twee miljoen werknemers is onderbouwd met behulp 
van orba en is daarmee een goed instrument om markt-
conforme cao-loontabellen vast te stellen ten opzichte 
van concurrerende sectoren op de arbeidsmarkt. 

RefeRentIefunctIes

de referentiefuncties zijn verdeeld in 8 functiegroepen, 
zijn op niveau gewaardeerd met orbapunten en zijn  
gekoppeld aan de volgende salarisschalen:

Algemeen	 Orbapunten	 SalariSSchaal

a.06� medewerker�facilitaire�dienst� 44� 2
a.04� telefoniste/receptioniste� 67� 3
a.01�� medewerker�hrm� 124� 6��
a.05�� secretaresse�ii�� 143� 6-7-8
a.02�� personeelsfunctionaris� 184� 9
a.03�� manager�hr� 240� >11

cOmmeRcIe Orbapunten	 SalariSSchaal

c.01� verkoopmedewerker�ii� 57�� 2-3-4
c.08�� bezorger� 60� 3
c.07�� medewerker�verkoop�binnendienst� 82� 4
c.02�� bedrijfs-/filiaalleider�ii�� 122� 5-6-7
c.04�� Winkel�accountmanager�� 155� 8
c.03�� regiomanager� 188� 10
c.06�� formule�specialist�� 194� 10
c.05�� Key�accountmanager� 200� 10

Met het woord ‘referentie’ 
(‘verwijzen naar’) wordt tot  
uitdrukking gebracht dat  
straks iedere bedrijfsfunctie  
verwijst naar de meest  
passende referentiefunctie  
en wordt ingedeeld in de  
juiste salarisschaal.
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fInAncIeel AdmInIstRAtIef Orbapunten	 SalariSSchaal

f.02�administratief�medewerker�ii� 89� 4-5
f.03�medewerker�crediteurenadm.�ii�� 108� 5-6-7
f.04�medewerker�debiteurenadm.�ii� 124� 5-6-7
f.07�medewerker�salarisadministratie� 133� 7
f.05�medewerker�financiële�adm.�ii� 137� 6-7-8
f.06�administrateur�ii� 171� 8-9-10
f.01�manager�financiën�ii� 212� >11�
�
Ict  Orbapunten	 SalariSSchaal

i.04�helpdeskmedewerker� 110� 6
i.03�systeembeheerder�ii� 168� 8-9-10
i.02�applicatiebeheerder/analist� 183� 9
i.01�manager�ict� 256� >11

KWAlIteIt & pROductOntWIKKelIng Orbapunten	 SalariSSchaal���

K.03�Kwaliteitsanalist� 132� 7
K.02�productontwikkelaar� 190� 10
K.04�Kam�specialist� 193� 10
K.01�hoofd�kwaliteit�en�productontwik.� 275� >11

lOgIstIeK Orbapunten	 SalariSSchaal���

l.06�verdeler�ii� 41� 2-3
l.02�magazijnmedewerker�ii� 63� 2-3-4
l.01�chauffeur�ii� 83� 3-4
l.03�chef�magazijn�ii� 97� 4-5-6
l.05�medewerker�bedrijfsbureau�ii� 127� 6-7-8
l.04�inkoper� 190� 10

pROductIe Orbapunten	 SalariSSchaal   

p.02�assistent�ambachtelijke�bakkerij�ii� 48� 1-2
p.07�productiemedewerker�ii� 48� 1-2
p.05�Operator�inpak�ii� 69� 2-3-4
p.01�broodbakker�ii� 77� 3-4-5
p.06�Operator�productie�ii� 77� 3-4-5
p.03�banketbakker�ii� 79� 3-4-5
p.04�teamleider�productie/inpak�ii� 139� 6-7-8
p.08�manager�productie�ii� 197� 9-10-11

technIsche dIenst Orbapunten	 SalariSSchaal���

t.02�medewerker�technische�dienst�ii� 139� 6-7-8
t.01�hoofd�technische�dienst�ii� 184� 8-9-10
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functIepROfIel

van elke referentiefunctie is een functieprofiel gemaakt 
waarin de volgende zaken zijn beschreven:

  kenmerken van de referentiefunctie. hiermee ontstaat 
een beeld van de bedrijfsomgeving waarbinnen de  
referentiefunctie wordt uitgeoefend.
  plaats van de referentiefunctie binnen de bedrijfs-
organisatie. een weergave van aan wie de werknemer 
rapporteert en aan hoeveel anderen hij/zij vakinhoudelijk/
functioneel en/of hiërarchisch leiding geeft.
  resultaatgebieden. een logische samenvoeging van 
kerntaken.
  voornaamste taken en verantwoordelijkheden om het 
gewenste resultaat te bereiken.
  resultaatindicatoren. criteria waarlangs het behaalde 
resultaat kan worden gemeten.
  substantiële bezwarende lichamelijke en psychische 
omstandigheden waaronder de werkzaamheden  
worden verricht, dan wel bepaalde gevaren waaraan  
de werknemer wordt blootgesteld.
  salarisschaal.

nIveAu OndeRscheIdende  
KenmeRKen (nOK)

in de nok worden de kenmerken beschreven waarin 
functies in een reeks qua niveau (licht, normaal = 
referentiefunctie!, zwaar) van elkaar verschillen. 
hierbij wordt onder andere gekeken naar:

  aard van de werkzaamheden.
  vrijheidsgraden.
  kwaliteit en optimalisatie.

25 referentiefuncties (II) 
kennen een zwaardere (III)  
en/of een lichtere variant (I)  
en zijn opgenomen in een  
Niveau Onderscheidende  
Kenmerken matrix (NOK). 
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  kennis en ervaring.
  leidinggeven.
  klant- en omgevingsfactoren.
  assortiment.
  Zwaartepunt functie.

in de grijze kolom binnen de nok is een niveaubeschrij-
ving van de referentiefunctie uitgewerkt. ter ondersteu-
ning zijn onderaan in de nok eveneens de (oude) func-
tiebenamingen vermeld zoals die tot 1 januari 2013 
worden gehanteerd.

cOmpetentIepROfIel

voor elke referentiefunctie zijn competenties beschreven. 
dat zijn vaardigheden waarover een werknemer moet  
beschikken om de functie goed te kunnen uitoefenen.  
met het competentieprofiel kan bijvoorbeeld tijdens een 
functioneringsgesprek nadere invulling worden gegeven 
aan een persoonlijk opleidingsplan om de voor de functie 
vereiste vaardigheden te verkrijgen (scholing) dan wel te 
onderhouden (training).

Het vaststellen van het juiste 
functieniveau van de overeen-
gekomen taken en verantwoor-
delijkheden in de bedrijfsfunctie 
is niet gelijk aan de beoordeling 
van de wijze waarop de werk-
nemer de functie uitvoert.
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hOOfdstuKKen cAO 
BAKKeRsBedRIjf

de cao kent tot 1 januari 2013 voor wat betreft de  
functies en loontabellen de volgende hoofdstukindeling: 

hoofdstuk 2 productiepersoneel 
hoofdstuk 3 administratief personeel
hoofdstuk 4 verkooppersoneel  
hoofdstuk 5 bezorging 

in de nieuwe cao zijn deze hoofdstukken van toepassing 
tot 1 januari 2013. voor arbeidsovereenkomsten die ingaan 
na 1 juli 2012 zijn de hoofdstukken 2a of 4a van toepassing. 
de hoofdstukken 2b of 4b zijn vanaf 1 januari 2013 voor 
alle arbeidsovereenkomsten van toepassing.

BedRIjfsfunctIe

de bedrijfsfunctie vormt met de arbeidsduur en het salaris 
de belangrijkste onderdelen van de arbeidsovereenkomst 
en dé basis voor de indeling in de juiste salarisschaal op  
1 januari 2013. een goede beschrijving van de afgesproken 
taken en verantwoordelijkheden (de gewenste bijdrage) 
vermindert het risico op misverstanden en mogelijke con-
flicten. de functieprofielen kunnen als hulpmiddel worden 
gebruikt om de gemaakte afspraken goed te verwoorden. 

het is belangrijk om de afgesproken taken en verantwoor-
delijkheden jaarlijks te toetsen aan de dagelijkse praktijk. 
het is immers mogelijk dat een werknemer in de loop van 
de tijd minder of juist meer werkzaamheden is gaan ver-
richten. de vraag is of de afwijking tijdelijk van aard is of 
een meer structureel karakter heeft. in het laatste geval is 
het aan te bevelen de functieomschrijving aan te passen 
en afspraken te maken over de bijpassende salarisschaal 
en/of overgangsregeling.

mAA 
’12

  hOOfdstuKKen 2, 3, 4 en 5   hOOfdstuK 2B

  hOOfdstuK 4B  hOOfdstuK 2A of 4A

jul
’12

jAn
’13

meI 
’12

nOv
’12

sep
’12

mAA
’13

ApR
’12

Aug
’12

feB
’13

jun 
’12

dec
’12

OKt
’12

ApR
’13
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zijn dat de bedrijfsfunctie een lager niveau heeft dan de 
referentiefunctie waarmee de bedrijfsfunctie wordt  
vergeleken.

voorbeeld van kerntaken broodbakker ii (p.01): 
1. voorbereiding (deegsamenstelling).
2. portionering en bakvoorbereiding.
3. bakken en nabewerking.
4. bijdrage kwaliteit/optimalisatie.
5. opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.

het ontbreken van kerntaak 5 (opruim- en schoonmaak-
werkzaamheden) in de bedrijfsfunctie zal over het algemeen 
niet leiden tot een lager niveau dan het niveau van de  
referentiefunctie.

De bedrijfsfunctie wordt niet  
ingedeeld in de referentiefunctie 
maar in de salarisschaal!

Indelen van een bedrijfsfunctie 
is (slechts) een inschatting, 
maar wel een gemotiveerde  
inschatting.

Indelen BedRIjfsfunctIe

indien er geen afwijking (meer) is tussen de praktijk en de 
overeengekomen taken en verantwoordelijkheden kan de 
bedrijfsfunctie worden vergeleken met de meest passende 
referentiefunctie. 
bijvoorbeeld, in geval van de bedrijfsfunctie broodbakker 
begint de vergelijking met de referentiefunctie broodbakker 
ii (p.01). in geval van een bedrijfsfunctie hulp bakkerij 
begint de vergelijking met de referentiefunctie assistent 
ambachtelijke bakkerij ii (p.02). 

KerntaKen
hierbij is het nuttig eerst te kijken naar de kerntaken.  
komen de kerntaken in de referentiefunctie overeen met 
de kerntaken in de bedrijfsfunctie? het ontbreken van  
belangrijke kerntaken in de bedrijfsfunctie kan een indicatie 
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Indien de praktijk structureel  
afwijkt van de overeengekomen 
taken en verantwoordelijkheden, 
dan is het raadzaam deze eerst 
met elkaar in overeenstemming 
te brengen voordat u (werkgever) 
overgaat tot het indelen van de 
bedrijfsfunctie.

De werkgever deelt (in overleg 
met de werknemer) de bedrijfs-
functie in. De werknemer stemt 
in met of maakt bezwaar tegen 
het indelingsbesluit.

nOK
de bedrijfsfunctie wordt vervolgens vergeleken met, in-
dien aanwezig, de nok van de gekozen referentiefunctie. 
de omschreven kenmerken kunnen in een vraagvorm 
worden omgezet voordat deze worden beantwoord:

let	Op:	de	praktijk	is	gelijk	aan	overeengekomen	taken	
en	verantwoordelijkheden!

Voorbeeld	broodbakker	ii	(p.01):
i  voert werknemer een deel (deegmaken en opbollen of 

bakproces) van het totale broodvervaardigingsproces uit?
i  verricht werknemer seriematige werkzaamheden in  

relatief grote aantallen?
i  kan werknemer terugvallen op (in de bakkerij)  

aanwezige collega’s/leidinggevende?
i  constateert (reactief) werknemer knelpunten en 

maakt hij hiervan melding?
i  heeft werknemer een beperkte invloed op de kwaliteit?
i  past werknemer alleen de variabelen (kwaliteit en  

optimalisatie) aan in overleg met de leidinggevende?
i  heeft werknemer kennis van en ervaring met  

(bedrijfspecifieke) voorbereidende en ondersteunende 
werkzaamheden aangaande broodproductie?

ii  verricht werknemer alle reguliere en daarmee samen-
hangende werkzaamheden aangaande broodproductie?
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stelt planning bij op basis van voortschrijdend in-
zicht?

iii  Werkt werknemer gefiatteerde verbetervoorstellen 
(proces/inhoud) uit en implementeert hij deze?

iii  heeft werknemer een ruime invloed op kwaliteit  
(herkenning en analyse afwijkingen en bepalen  
beslissende factor)?

iii  verricht werknemer op basis van uitgebreide theo-
retische, praktische productkennis en zintuiglijk  
vermogen standaard controlewerkzaamheden op  
inkomende en uitgaande producten (visueel, houd-
baarheid, etc.)?

iii  ontwikkelt en optimaliseert werknemer parameters 
(recepturen, samenstellen van alternatieven)?

iii  heeft werknemer kennis van en ervaring met eigen-
schappen van gebruikte producten en ingrediënten 
aangevuld met een ontwikkeld zintuiglijk vermogen?

iii  heeft werknemer kennis van en ervaring met specia-
listische bereidings- en productbewerkingstechnieken?

na het beantwoorden van bovenstaande vragen ontstaat 
al vrij snel een beeld van het niveau van de bedrijfsfunctie: 
vergelijkbaar met broodbakker i, ii of iii. 

indien de bedrijfsfunctie de meeste aanknopingspunten 
heeft met broodbakker i dan wordt de bedrijfsfunctie per 
1 januari 2013 ingedeeld in salarisschaal 3 (hoofdstuk 2b).

ii  dient werknemer zelfstandig de werkzaamheden uit 
te voeren en consulteert hij collega’s/leidinggevende 
bij bijzonderheden?

ii  signaleert (reactief en proactief) werknemer knelpunten 
en doet hij verbetervoorstellen (proces/inhoud)?

ii  heeft werknemer een redelijke invloed op kwaliteit 
(constateren evidente afwijkingen)?

ii  verricht werknemer op basis van eigen productkennis 
standaard controlewerkzaamheden op inkomende en 
uitgaande producten (visueel, houdbaarheid, etc)?

ii  stelt werknemer zelfstandig vaste parameters (meng-
verhouding, tijd, temperatuur, snelheid) bij op basis 
van vakkennis, ervaring en kwaliteitsnormen?

ii  heeft werknemer kennis en ervaring met alle reguliere 
werkzaamheden aangaande broodproductie?

iii  verricht werknemer broodproductiewerkzaamheden 
waarvoor geen receptuur voorhanden is ten behoeve 
van experimentele en/of eenmalige producten waar 
nodig gebruik wordt gemaakt van specialistische  
(ambachtelijke) hulpmiddelen?

iii  roept werknemer grondstoffen en tussenproducten 
af bij bekende leveranciers op basis van planning?

iii  heeft werknemer een begeleidende rol? Werkt hij  
collega’s in en kan hij worden geconsulteerd vanuit 
de eigen expertise?

iii  stelt werknemer prioriteiten, geeft aanwijzingen en 
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cOmBInAtIefunctIe

een combinatiefunctie is een samenvoeging van meerdere 
bedrijfsfuncties, die ook afzonderlijk beschreven en afzon-
derlijk ingedeeld hadden kunnen worden. deze functie 
komt over het algemeen voor in kleinere bedrijven waar 
de taken van één van de bedrijfsfuncties te beperkt zijn 
om daarvoor een werknemer in dienst te nemen.

de indelingsregels van een combinatiefunctie zijn van 
kracht indien:
  de werkzaamheden van beide bedrijfsfuncties op elkaar 
lijken of onderdeel uitmaken van hetzelfde bedrijfsproces.
  de niveaus van beide bedrijfsfuncties niet meer dan 
twee salarisschalen van elkaar verschillen.
  de uitkomsten niet strijdig zijn met de normale 
indelingsregels.

indien de bedrijfsfunctie de meeste aanknopingspunten 
heeft met broodbakker ii dan wordt de bedrijfsfunctie per 
1 januari 2013 ingedeeld in salarisschaal 4 (hoofdstuk 2b).

indien de bedrijfsfunctie de meeste aanknopingspunten 
heeft met broodbakker iii dan wordt de bedrijfsfunctie per 
1 januari 2013 ingedeeld in salarisschaal 5 (hoofdstuk 2b).

indien de bedrijfsfunctie betrekking heeft op een arbeids-
overeenkomst die aanvangt na 1 juli 2012 dan is in boven-
genoemde gevallen hoofdstuk 2a van toepassing.

Kijk in Bijlage F /  
paragraaf 2.2.
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IndelIngsregels
indien de bedrijfsfuncties behoren tot dezelfde functie-
groep, de aard van het werk is hetzelfde en/of de werk-
zaamheden liggen in elkaars verlengde, zodat de vereiste 
kennis en vaardigheden door de combinatie niet of 
nauwe lijks toenemen, dan geldt:

dezelfde	salarisschaal  dezelfde	salarisschaal
verschillende	salarisschalen  hoogste	salarisschaal

indien de bedrijfsfuncties behoren tot een verschillende 
functiegroep, de aard van het werk is verschillend en/of 
de bedrijfsfuncties hebben geen directe relatie met elkaar, 
zodat de vereiste kennis en vaardigheden door de combi-
natie toenemen, dan geldt:

dezelfde	salarisschaal  naast	hogere	salarisschaal
verschillende	salarisschalen  hoogste	salarisschaal

gARAntIe-uuRlOOn

bij de indeling van de bedrijfsfunctie worden het geldende 
functieloon en, indien van toepassing, de diplomatoeslag, 
de persoonlijke toeslag nieuw toeslagen systeem  
(ptnts, artikel 7.2) en de persoonlijke toeslag bij elkaar 
opgeteld en omgerekend naar een uurloon, genaamd:  
garantie-uurloon. 

Voorbeeld
broodbakker piet is 21 jaar en heeft op 31 december 2012 
een functie-uurloon van € 11,80 (klasse d). daarnaast 
heeft piet een diplomatoeslag van € 0,38 per uur (€ 14,37 
per week) en een persoonlijke toeslag van € 0,61 per uur 

Wanneer de werknemer uiterlijk 
in december 2012 slaagt voor 
zijn examen, maakt de bijbeho-
rende diplomatoeslag ook deel 
uit van het garantie-uurloon.
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Een broodbakker (II, salaris-
schaal 4) van 22 jaar waarvan  
de arbeidsovereenkomst aanvangt 
na 1 juli 2012 heeft op 1 januari 
2013 een functie-uurloon van  
€ 11,64. Dat is € 1,43 per uur 
minder dan zijn leeftijdgenoot 
en collega-broodbakker Piet. 

(€ 100,- per maand). het garantie-uurloon van piet 
bedraagt per 1 januari 2013: € 12,79. 

vervolgens wordt in de salarisschaal die vanaf 1 januari 
2013 bij de functie hoort, gezocht naar het functie-uurloon 
dat gelijk is aan of naast hoger is dan het garantie-uurloon. 

Voorbeeld
broodbakker piet heeft na het gesprek met zijn werkgever 
ingestemd met het besluit zijn bedrijfsfunctie per 1 januari 
2013 in te delen in salarisschaal 4 op basis van de referentie-
functie broodbakker ii (p.01). het garantie-uurloon van 
piet bedraagt: € 12,79. dat betekent dat het (‘naast hoger’) 
nieuwe uurloon van piet € 13,07 bedraagt. in de salaris-
tabel is dat schaal 4 met 5 functiejaren. vanaf 1 januari 
2013 zijn de persoonlijke toeslag en de diplomatoeslag 
niet langer van toepassing.

het aldus gevonden functie-uurloon is per 1 januari 2013 
op de werknemer van toepassing, ongeacht of de bij dat 
functieloon behorende leeftijd of het aantal functiejaren 
overeenstemmen met de werkelijke leeftijd of aantal functie-
jaren van de werknemer. 
bij de verdere toepassing van het functiejarensysteem 
wordt ervan uitgegaan dat de werknemer per 1 januari 
2013 de leeftijd of het aantal functiejaren heeft dat bij het 
betreffende uurloon past.

Voorbeeld
in het voorbeeld is piet per 1 januari 2013 nog steeds  
22 jaar maar hij ontvangt het uurloon van een brood-
bakker met 5 functiejaren. piet heeft geen 5 jaar ervaring 
in deze functie maar de overgangsvoorschriften (artikel 
2.35 cao) bepalen dat piet, voor de toepassing van de 
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peRsOOnlIjKe tOeslAg

er is sprake van een (per 1 januari 2013 ontstane) persoon-
lijke toeslag wanneer het garantie-uurloon hoger is dan het 
maximum van de nieuwe salarisschaal die van toepassing 
is bij de functie. 

deze persoonlijke toeslag is gelijk aan het verschil tussen 
het garantie-uurloon en het hoogste bedrag uit de betref-
fende salarisschaal, vermenigvuldigd met het gemiddeld 
aantal uren per week dat de werknemer, binnen een loon-
betalingstijdvak, werkzaam is. 

Voorbeeld
1e banketbakker kees is 35 jaar en heeft op 31 december 
2012 een functie-uurloon van € 14,50 (klasse e met 6 functie-
jaren). daarnaast heeft kees een diplomatoeslag van € 0,38 
per uur (€ 14,37 per week), een ptnts van € 0,30 per uur 
en een persoonlijke toeslag van € 0,73 per uur (€ 120,- per 
maand). het garantie-uurloon van kees bedraagt: € 15,91.
kees heeft na het gesprek met zijn werkgever ingestemd met 
het besluit zijn bedrijfsfunctie per 1 januari 2013 in te delen 
in salarisschaal 5 op basis van de referentiefunctie banket-
bakker iii (p.03). het garantie-uurloon van kees bedraagt: 
€ 15,91. dat betekent dat kees per 1 januari 2013 een functie-
uurloon heeft van € 15,40 (salarisschaal 5 met 11 functie-
jaren) en een persoonlijke toeslag van € 0,51 (totaal: € 15,91).  

cao, geacht wordt ouder dan 22 jaar te zijn en beschikt 
over 5 functiejaren. 

de toeslag voor het werken op bepaalde uren, zoals ver-
meld in artikel 2.30, wordt berekend over het in de salaris-
schaal gevonden functie-uurloon.
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AfKOOp peRsOOnlIjKe tOeslAg

vóór 1 juli 2013 kan de werkgever en de werknemer, die  
10 jaar of korter werkzaam is in de bakkerijsector, met  
elkaar afspreken om de nieuwe persoonlijke toeslag af  
te kopen. deze afkoop is voor zowel werkgever als werk-
nemer niet afdwingbaar. 

indien werkgever en werknemer besluiten vóór 1 juli 2013 
de nieuwe persoonlijke toeslag af te kopen dan kan worden 
gekozen uit twee varianten:

VarIant 1
voor elk dienstjaar onder de leeftijd van 46 jaar:  
persoonlijke toeslag van één maand.
voor elk dienstjaar vanaf de leeftijd van 46 jaar tot 55 jaar 
geldt een persoonlijke toeslag van 1,5 maand.
voor elk dienstjaar in de leeftijd van 55 jaar of ouder geldt 
een persoonlijke toeslag van 2 maanden.

deze persoonlijke toeslag (in voorbeeld: € 0,51) wordt ver-
hoogd met de in artikel 1.4 cao beschreven percentages. 

Bekijk artikel 2.35 of 4.25  
(lid e t/m j) CAO.
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Afkoop persoonlijke toeslag  
is niet afdwingbaar.

VarIant 2:
bij 0 tot 5 dienstjaren: 10 jaar doorbetalen van de per  
1 januari 2013 ontstane persoonlijke toeslag.
bij 6 tot en met 10 dienstjaren: 15 jaar doorbetalen van 
 de per 1 januari 2013 ontstane persoonlijke toeslag.

AdvIescOmmIssIe  
ARBeIdsvOORWAARden

de adviescommissie arbeidsvoorwaarden kan op (een 
gemotiveerd) verzoek:

  een niet-bindend advies verstrekken (op basis van rede-
lijkheid en billijkheid) wanneer of de werkgever of de 
werknemer niet instemt met het aanbod (c.q. verzoek 
tot een aanbod) de per 1 januari 2013 ontstane persoon-
lijke toeslag af te kopen.
  aan werkgever toestemming verlenen de bedrijfsfuncties 
uiterlijk op 1 juli 2013 in te delen waarbij de rechten en 
plichten met terugwerkende kracht (per 1 januari 2013) 
van toepassing zijn.
  na bezwaar en beroep van de werknemer een uitspraak 
doen over het indelingsbesluit van de werkgever.  
de procedure staat in hoofdstuk 17 en bijlage f beschreven. 

secRetARIAAt
adviescommissie arbeidsvoorwaarden bakkersbedrijf
antwoordnummer 4092, 3500 vb  utrecht
e-mail: aca@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl
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