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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN KOMST
Tussen de ondergetekenden
RTL

Nederlond 8.V., gevestigd te Hilversum,

ten deze mede hqndelend voor en uit noom von
RTL

Nederlond lnterqctief 8.V., gevestigd te Hilversum

RTL Nederlond Productions 8.V., gevestigd te Hilversum (hierno: "RTL Productions")
ten deze vertegenwoordigd door de heer H.M. Hobets

elk ols portij ter ene zijde
en
De Vereniging FNV (sector Mediq & Cultuur), gevestigd te Utrecht,

ten deze vertegenwoordigd door de heer M.A.M. Kothmon,
De Unie, gevestigd te Culemborg,
ten deze vertegenwoordigd door de heer R. Costelein
De Nederlondse Vereniging von Journqlisten, gevestigd te Amsterdqm,
ten deze vertegenwoordigd door de heer T. Bruning
elk ols portij ter ondere zijde
zijn de volgende collectieve orbeidsovereenkomst oong"gooni
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Artikell

Def

inities en werkingssfeer

ln deze collectieve orbeidsovereenkomst wordt verstqc¡n onder:

o)

werkgever
elk der portijen ter ene zijde.

b)

vokverenigingen
êlk der portijen ter öndêrê zlJde.

c)

werknemer
iedere persoon (m/v), die op bosis von een orbeidsovereenkomst noqr Nederlonds recht in dienst is von de
i) de freelonce werknemer, ii) de presentotor I die niet volt onder het in dit artikel
onder h) lootste volzin bepoolde, iii) de stogioir(e) en (iv) vokontiekrqcht.
werkgever, met uitzondering von

d)
e)

f)

progrc¡mmo
progrommo's vio olle medio von RTL Nederlond B.V.
werknemers die structurele werkzoomheden verrichten
- werknemers die voor of ten behoeve von progrommo's von de werkgever werkzoqm zijn die longer don 5 joor
lopen, en die minimool lO moonden per joor worden uitgezonden (exclusief herholingen), wooronder ook de
nieuwsoctiviteiten von het RTL Nieuws en RTL Z;
- werknemers die werkzoom zijn bij een vqn de volgende ofdelingen von de werkgever: medewerkers
Digitol Medio met uitzondering vqn de werknemers genoemd onder lid f) von dit ortikel, Business Development,
Focility Monogement, Finonce & Control, Humon Resources, lT, Legol, Corporote Communicotie, Progrommo
Monogement en Soles.

werknemersdieniet-structurelewerkzoomhedenverrichten

S)

werknemers die voor of ten behoeve von progrommo's von de werkgever werkzoom zijn die bij het oongoon
von de CAO korter don vijf joor lopen. Onder deze werknemers worden niet verstoon de werknemers die vollen
onder de cotegorie freelqnce werknemer, zoqls hieronder gedefinieerd onder g;
de creotieve en de productiemedewerkers von RTL Productions;
medewerkers von de ofdelingen Ïechnology, Content en dcn met nome voor wot betreft lP en CP (formot- en
progrommo) ontwikkeling, Promo en MCN
medewerkers von Productions, Doto Products en Product Development von de ofdeling Digitol Medio von RTL
Nederlond met uitzondering von de ondersteunende en secretoriële medewerkers.

freelonce werknemer
Onder de freelonce werknemer wordt verstqon werknemers die werkzoomheden verrichten die:
- incidenteel von oord zijn (moximool 7OO uren per joor);

-

h)

betrekking hebben op kortdurende projecten von mqximqql vier moonden ooneengesloten per joor, of in
gevol von tv-progrommo's, per tv-seizoen (welk tv-seizoen loopt von september tot en met mei); en,/of
- betrekking hebben op één reeks von kortlopende progrommo's op joorbosis (moximool 2ó ofleveringen). De
CAO is, behoudens het bepoolde in ortikel ó lid 5 en ortikel 25 von deze CAO, niet von toepossing op de freelonce
werknemer. ln de individuele qrbeidsovereenkomst met de freelqnce werknemer zol ortikel ó lid 5 von de CAO
uitdrukkelijk von toepossing worden verkloord.
nieuwe bedrijfsoctiviteiten c.q. vennootschoppen von RTL Nederlond
diegenen die werkzoom zijn bij nieuwe bedrijfsoctiviteiten c.q. vennootschoppen zullen per definitie niet vollen
onder de werkingssfeer von de CAO. De vokorgonisoties en RTL zullen joorlijks, voor het eerst rond I jonuori 2Oló,
met elkoor evolueren of en zo jo, in hoeverre, de betreffende vennootschoppen en hun werknemers portij bij de
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CAO dienen te worden. Voor de werknemers die vqn RTL NL BV nqqr RTL Ventures goon, geldt dot zij er niet in

orbeidsvoorwqorden op ochteruit mogen goqn.

i)

presentotor

I

diegenen die op bosis von een orbeidsovereenkomst noor Nederlonds recht met de werkgever
presentotiewerkzqomheden verzorgen voor de medio von de werkgever, of hieroon een zichtbqre of hoorbore
onderscheidende bijdroge leveren, zools de side-kick, de co-host en de voice-over en von wie het soloris,
omgerekend nqor een fulltime dienstverbond, geboseerd op 40 uur per week, en ongeocht het door de
presentqtor I doqdwerkelijk gewerkte oontol uren, ligt op een bedrog gelijk oon of hoger don EUR IOO.OOO bruto
op joo rbosis (inclusief vokontiebijslog).

j)

Het in de CAO bepoolde is, behoudens het bepoolde in ortikel ó lid 5 en ortikel 25 von deze CAO, niet von
toepossing op de presentotor l. ln de individuele orbeidsovereenkomst met de presentotor I zol ortikel ó lid 5 von
de CAO uitdrukkelijk von toepossing worden verkloord. Wonneer presentotor I overgoot noor de cotegorie
presentotor ll wordt de CAO ook voor het overige op de orbeidsovereenkomst von toepossing.

presentotor ll
diegenen die op bosis von een orbeidsovereenkomst noqr Nederlqnds recht met de werkgever
presentotiewerkzoomheden verzorgen voor de mediq von de werkgever, of hieroon een zichtbqre of hoorbore
onderscheidende bijdroge leveren, zools de side-kick, de co-host en de voice-over en von wie het soloris,
omgerekend noor een fulltime dienstverbond, geboseerd op 40 uur per week, en ongeocht het door de
presentotor ll doodwerkelijk gewerkte oontol uren ligt op een bedrog loger don EUR IOO.OOO bruto op joorbosis
(inclusief vokontiebijslog).
De CAO is op de presentotor ll von toepossing. Wonneer presentotor ll doorgroeit noor de cotegorie presentotor
is

k)

I

de CAO (met uitzondering von qrtikel ó lid 5) niet longer von toepossing op presentotor ll.

hoofddirectie
deze CAO is niet von toepossing op leden von de hoofddirectie von werkgever, z'rjnde de Chief Executive Officer,
Chief Finqnciol Officer, Chief Commerciql Officer, Directeur Content, Chief Technology Officer, Chief Consumer

Officer.

l)

portner
de wettelijke echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde portner of de portner met wie de werknemer blijkens een
schriftelijke verkloring von de werknemer duurzoqm somenleeft op eenzelfde odres, niet zijnde een bloedverwont
in de eerste of tweede grood.

m)

n)
o)

oR
de ondernemingsrood ols bedoeld in de Wet op de ondernemingsroden.

cAo
deze collectieve qrbeidsovereenkomst met inbegrip von de doorbij behorende bijlogen
B.W.

Burgerlijk Wetboek.

p)

moqnd
een kolendermoond.

q)

dienstrooster
een werktijdenregeling die oongeeft op welke tijdstippen werknemers normoliter hun werkzoomheden
oonvongen, deze onderbreken en beëindigen.

r)

moondsoloris
het schoolsqloris per moond zools geregeld in bijlogen 5, ó von de coo.
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s)

joorsoloris
l2 keer het moondsoloris.

t)

joorinkomen
keer het gemiddeld in dot joor verdiende moqndsolqris, vermeerderd met de vqkontiebijslog en, indien de
werknemer doorop oonsprook mcokt, de eindejoorsuitkering zools beschreven in qrtikel 14lid 2vqn de CAO.
12

u)

uur sqloris
Sqloristobel l: Fulltime bruto moqndsqlsris gedeeld door l7j,j3
Soloristqbel 2: Fulltime bruto moqndsqlqris gedeeld door 164,67

Artikel I sub u luidt per I juli ZAT ols volgt:
Fulltime bruto mqondsqloris gedeeld door l73,Jj

v)

stondploots
de door de werkgever oongewezen gemeente woqr de werknemer het merendeel von zijn werkzqqmheden
verricht.

Ã
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Artikel2

Deeltijdorbeid

Arbeidsvoorwoorden noor rqto
lndien op grond von de individuele qrbeidsovereenkomst de gemiddelde orbeidsduur minder bedroogt don bij
een fulltime dienstverbond, ols bedoeld in ortikel 7 vqn de CAO zijn de bepolingen vqn de CAO noor roto von de
individuele orbeidsduur op overeenkomstige wijze von toepossing, tenzij in de CAO onders is geregeld.
2

Verzoek om oonpqssing von de orbeidsduur
a) Werknemer heeft het recht om eenmqol per joor een verzoek tot oonpossing von de qrbeidsduur (meer of
minder orbeidsuren) en,/of de werktijden in te dienen bij de werkgever.
Werknemer hoeft het verzoek niet te motiveren.
Werkgever kon een verzoek tot oonpossing von de qrbeidsduur slechts ofwijzen op grond von
zwocrrwegende bedrijfs- of dienstbelongen. Persoonlijke motieven vqn werknemer mogen bij de beoordeling
von het verzoek door werkgever geen rol spelen.

b)

Werkgever zol, indien de orbeidsploots zich niet leent voor het verzoek tot oonpossing von de orbeidsduur,
in overleg met werknemer trqchten elders in de orgonisotie een gelijkwoordige functie voor werknemer te
vinden.

c)

Werknemer dient ten minste ó moonden voor de beoogde ingongsdotum vqn de oonpossing in dienst te zijn
bij werkgever.

d)

Werknemer moet het verzoek ten minste vier moonden vóór het beoogde tijdstip von ingong von de
oonpossing schriftelijk bij de werkgever indienen. Het verzoek bevot een opgove von de beoogde

ingongsdotum, het qqntol uren per week dot werknemer meer of minder wil goon werken en de gewenste
verdeling von de uren over de werkweek.

e)

Werkgever dient uiterlijk één mqqnd voor de beoogde ingongsdotum schriftelijk ontwoord op het verzoek te
geven. lndien werkgever niet of niet tijdig schriftelijk heeft gereogeerd op het verzoek, don wordt het
verzoek geocht te zijn ingewilligd. lndien werkgever het verzoek ofwijst, don dient hij die ofwijzing schriftelijk

te motiveren. Werkgever kqn de orbeidsovereenkomst met werknemer niet beëindigen wegens het indienen
von een verzoek tot oonpossing von de qrbeidsduur.

f)

lndien werknemer het niet eens is met de ofwijzing von het verzoek en werkgever en werknemer het niet eens
worden over een oplossing, kon werknemer zich tot de kqntonrechter wenden. Deze zol beoordelen of
werkgever terecht tot de bestreden beslissing is gekomen.
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Artikel

3

Verplichtingen vqn portijen bij deze CAO

1-

Portíjen zullen de CAO noor mqqtstoven von redelijkheid en bill'rjkheid nqkomen.

2-

lndien portijen von mening zijn dot er een geschil bestoot omtrent de toepossing von de CAO, zol de meest
gerede von hen de overige port¡jen uitnodigen voor noder overleg, teneinde te trqchten het geschil in der minne
op te lossen.

7
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Artikel4

Algemene verplichtingen von de werkgever

Toepossing CAO
De werkgever zol geen werknemers in dienst nemen of houden op voorwoorden die in strijd zijn met deze CAO.

2-

Arbeídsovereenkomst
De werkgever zol mêt iedere werknemer schriftelijk een individuele orbeidsovêreenkomst oongoon woorin de CAO
von toepossing wordt verkloord.

5-

Uitreiking CAO
De werknemer kqn een exemploor von de CAO, olsmede von de eventuele wijzigingen doorop, ofholen bij de
ofdeling Humon Resources. De CAO-tekst wordt bovendien gepubliceerd op het intronet von werkgever.

4-

Fusie en reorgonisotie
De werkgever die overweegt een fusie qon te goqn, een bedrijfsonderdeel te sluiten of de personeelsbezetting
ingrijpend te herzien, zol hierbij de sociole gevolgen voor het personeel betrekken. De werkgever zol de

vokverenigingen gelijktijdig met de OR in een vroegtijdig stodium informeren. De vqkverenigingen en de
werkgever zullen redelijke ofsproken moken over de geheimhoudingsverplichting von de vokverenigingen.
ln bijloge I von de CAO is de leidrood bij reorgonisoties opgenomen. lndien collectieve regelingen noodzokelijk
zijn voor het opvongen von sociqle gevolgen, zullen deze regelingen met de vokverenigingen worden overlegd. ln
bijloge I von de CAO is de leidrood bij reorgonisoties opgenomen.
5

Gelijke behondeling
Met inochtneming von objectief oon de functie verbonden eisen zol de werkgever qlle werknemers gelijke kqnsen
op orbeid en gelijke konsen in de onderneming bieden.

6-

Sociool beleid
Met inochtneming von het bepoolde in de Wet op de ondernemingsroden zol de werkgever de OR ten minste
eenmqol per joor inlichten en roodplegen omtrent de olgemene gqng vctn zqken in de onderneming en meer in
het bijzonder omtrent het gevoerde sociool beleid.

o
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Artikel5
1

Algemene verplichtingen von de werknemer

Goed werknemerschop
De werknemer zql de belongen von de onderneming von de werkgever ols een goed werknemer behortigen, ook
indien geen uitdrukkelijke opdrocht doqrtoe is gegeven.

2.

Uitvoeringopgedrogenwerkzoomheden
De werknemer zol olle hem door of nomens de werkgever opgedrogen werkzoomheden, voor zover deze
redelijkerwijze von hem kunnen worden verlongd, zo goed mogelijk uitvoeren en doorbij olle verstrekte
oonwijzingen en voorschriften in ocht nemen.

3.

Verrichten onderewerkzoqmheden
De werknemer is verplicht, indien het bedrijfsbelong dot vereist, ondere possende werkzoomheden te verrichten

don die hij gewoonlijk verricht. lndien de werknemer, onders don incidenteel, ondere possende werkzoqmheden
verricht, zol de werkgever hem schriftelijk de vermoedelijke tijdsduur von deze werkzoqmheden meedelen.

4.

Nevenwerkzqomheden

a)

De werknemer die voornemens is enigerlei orbeid voor derden te verrichten of ols zelfstondige een

nevenbedrijf te voeren, dient dit schriftelijk ten minste drie weken von tevoren bij de werkgever te melden.
Het is de werknemer verboden deze werkzoomheden te verrichten indien de werkgever doortegen bezwoor
moqkt. Slechts don zol bezwoor gemookt worden, indien noor het oordeel von de werkgever de
nevenwerkzoomheden schodelijk zijn voor een goede vervulling von de functie, dqn wel de zokelijke

b)

belongen von de werkgever kunnen schoden. De werkgever, de direct leidinggevende en
eindverontwoordelijke monoger von de Business Unit somen met de Monoger Humon Resources, zullen het
bezwoor binnen drie weken schriftelijk en gemotiveerd meedelen ocn de werknemer. Bij
nevenwerkzoomheden wordt uitgegoon von betqolde orbeid of orbeid woor een vergoeding in noturo
tegenover stoot. Vrijwilligerswerk of onbetqolde werkzqqmheden met een mqotschoppelijk korokter, woor
slechts sproke is von een vergoeding vqn de gemookte onkosten, vollen niet onder de noemer betoolde
werkzoomheden en worden niet oongemerkt ols nevenoctiviteit. Dit is wel het gevol ols onbetoolde
werkzoomheden worden verricht die hetzelfde zijn of in het verlengde liggen von de octiviteiten von
werkgever in de breedste zin vqn het woord. Bij een porttime dienstverbond von 5Ot of meer bij werkgever
wordt werkgever gezien ols primoire werkgever en geldt de regel dot nevenwerkzoomheden geen invloed
mogen hebben op de beschikbaorheid von de werknemer voor werkgever. Doornoost geldt dot voor olle
werknemers met een porttime dienstverbond bij werkgever (minder of meer don 5OB) dot zij werkzoom
mogen zijn bij een ondere werkgever of opdrochtgever in de medio (producenten, nieuwe mediobedrijven,
televisie-, rodiobedrijven en hun exploitonten) indien hiervoor toestemming is gegeven door hun moncrger en
de ofdeling Humon Resources. Werkzoomheden bij niet-concurrerende bedrijven dienen te worden gemeld
bij de betreffende monoger en de ofdeling Humon Resources.
De werknemer die qrbeidsongeschikt wordt ols gevolg von nevenwerkzoomheden, die hij niet gemeld heeft
of woortegen de werkgever bezwoor heeft gemookt, heeft in gevolvon orbeidsongeschiktheid geen recht
op de in qrtikel ló von de CAO geregelde oonsproken voor zover deze verder strekken don de wettelijke
minimumverplichting tot loondoorbetoling tijdens ziekte ols veronkerd in ortikel 7:629 BtN noch op enige
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oonvulling op eventuele wettelijke vervolguitkeringen op grond vqn de sociole zekerheidswetgeving.

5.

Voorlichting en public relqtions
Het geven von voorlichting en het onderhouden von public relotions
door deze qongewezen functionorissen en diensten.

6.

is

voorbehouden oon de werkgever en de

Geheimhouding

o)

Tijdens het dienstverbqnd en no beëindiging doorvon verplicht de werknemer zich tot volstrekte
geheimhouding omtrent ol die ondernemingsoongelegenheden woorvon hij weet of redelijkerwijs kon
vermoeden dot geheimhouding vereist is, ongeocht de wijze wqorop deze hem ter kennis zijn gekomen

b)

De werknemer is ter zoke tevens gehouden oon de ofsproken díe de werkgever met derden is

overeengekomen, voor zover de werkgever deze ofsproken schriftelijk oon de werknemer heeft

medegedeeld.
7

Misbruik von positie
De werknemer zol zich ervon onthouden:
a) middellijk of onmiddellijk deel te nemen oon ten behoeve vqn de onderneming von de werkgever door
derden u¡t te voeren oonnemingen, leveringen of werken;
b) middellijk of onmiddellijk geschenken met hondelswoorde, provisie of beloning oon te nemen von personen
of rechtspersonen, woormee hij door of vonwege zijn werkzoamheden voor de werkgever direct of indirect in
oonroking komt;
c) ondere werknemers von de onderneming von de werkgever te verplichten tot het verrichten von persoonlijke
diensten;

d)

I

zonder toestemming goederen von de onderneming von de werkgever te gebruiken voor eigen doeleinden.

Concurrentiebedíng
De werkgever kon in de individuele orbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen dot

tot doel heeft de
werknemer te verbieden, bij of no het eindigen von het dienstverbond, op enigerlei wijze schode toe te brengen
oon de zokelijke belongen von de onderneming vqn de werkgever. lndien in de individuele orbeidsovereenkomst
voor bepoolde tijd een concurrentiebeding wordt opgenomen don zol in dctzelfde concurrentiebeding een
schriftelijke motivering worden opgenomen wooruit blijkt dot het concurrentiebeding noodzokelijk
zwoqrwegende bedrijfsbelongen vqn de werkgever.

9.

is

vonwege

Woonploots
De werknemer heeft de vrijheid zelf zijn woonploots

noodzokelijk

10.

is

te kiezen, tenzij het voor de uitoefening von zijn functie
dot hij in of in de directe omgeving von de stondploots woont.

Uitgongscontrole
De werkgever kon de kleding, bogoge en het voertuig von de werknemer bij het verloten vqn de gebouwen of de
terreinen von de onderneming doen onderzoeken door speciool hiermee belqste functionorissen. Alle
mootregelen zullen worden getroffen om te voorkomen dqt de werknemer hierbij in zijn gevoelens wordt
gekwetst.
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Artikeló

lndienstneming en ontslog

t-

Proeftijd
Bij het oongoon von een dienstbetrekking voor de duur von longer don ó mqonden geldt in ofwijking von de
wettelijke regeling wederzijds een proeftijd von twee moonden. ln de individuele qrbeidsovereenkomst kon een
kortere termijn worden overeengekomen die in dot gevol leidend is.

2-

Medische keuring
De werkgever kon, in bepoolde gevollen en met inochtneming von de wettelijke bepolingen, besluiten een

medische oonstellingskeuring te loten plootsvinden olvorens het dienstverbqnd wordt oongegoon.
5.

Aqrd vqn het dienstverbond
Het dienstverbond kon worden oongegc¡qn:

a)
b)

voor onbepoolde tijd;
voor bepoolde tijd.

ln de individuele orbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverbqnd
ontbreekt, is het dienstverbond voor onbepoolde tijd oongegoon.

4.

is

oongegoqn. lndien deze vermelding

Arbeidsovereenkomst voor bepoolde tijd
o) Een orbeidsovereenkomst voor bepoolde tijd wordt oongegoon voor moximool één joor.
b) Een orbeidsovereenkomst voor bepoolde tijd kon tweemool met tussenpozen von niet meer dqn ó moonden
worden opgevolgd door een qrbeidsovereenkomst voor bepoolde tijd zonder dot de lootste
orbeidsovereenkomst geldt te zijn oongegoqn ols orbeidsovereenkomst voor onbepoolde tijd en zonder dot
voor de beëindiging von de lootste orbeidsovereenkomst opzegging is vereist, indien deze
orbeidsovereenkomsten gezomenlijk de periode von 24 moonden niet overschrijden.
c) ln ofwijking von hetgeen in dit ortikellid sub o) en b) en ortikel 7:óó8o lid I BW is bepoold, geldt voor
werknemers die werkzoom zijn in functies die betrekking hebben op "niet-structurele werkzoomheden" zools
bedoeld in ortikel I sub f von deze coo dot de in dit qrtikellid sub b genoemde periode von 24 moonden wordt
verlengd nqor 48 moonden en het mogelijk oontol of te sluiten orbeidsovereenkomsten voor bepoolde tijd
binnen die verlengde periode wordt verhoogd von 3 nqor ó. Bij het oongoon von deze CAO betreffen de
functies die betrekking hebben op "niet-structurele werkzqqmheden" in ieder gevol :
¡ Creotieve en productiemedewerkers von RTL Productions
¡ Productie medewerkers uit de functiefomilie Speciolist (nodrukkelijk niet medewerkers uit de
functiefomilie Journolistiek, tenzij dit nieuwe medewerkers betreft die betrokken zijn bij niet
structurele werkzoqmheden ten behoeve von de RTL Nieuwsgroep)
r Medewerkers von de RTL Nieuwsgroep die betrokken zijn bij niet-structurele werkzoomheden
zools bedoeld in qrtikel I sub f von deze coo.
d) ln ofwijking von het in dit ortikellid sub o en b en ortikel 7:668o ¡¡d I BW bepoolde kunnen de novolgende
orbeidsovereenkomsten voor bepoolde tijd worden oongegoon:
. Projectgebonden qrbeid d.w.z. een bij het oongoqn von de bij de orbeidsovereenkomst duidelijk omlijnd
geheel von werkzoomheden;

.

Progrommogebondenwerkzoomheden;

i1
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¡
¡
¡
.

Arbeid die verricht moet worden ter vervonging von een in dienst zijnde werknemer;
Functies woorvoor von tevoren is bepoold dqt vervulling voor onbepoolde tijd ofhonkelijk is von het met
goed gevolg doorlopen von (een) opleiding(en) en/of het beholen von doorqon verbonden diplomo's;
Werkzoomheden verbonden c¡on en bij wijze von proef nieuw te storten octiviteit door een werkgever;
Een orbeidsovereenkomst oongegoon voor moximool drie joren of een orbeidsovereenkomst oongegoon

voor korter don drie joren wordt verlengd tot mqximoql drie joren, te rekenen vonof de dotum
ind iensttred ing.

e)

Een orbeidsovereenkomst voor de bepoolde tijd von één joor zol voor werknemers, die structurele

werkzqomheden (zools bedoeld in ortikel I sub e vqn deze coo) verrichten én die noor het oordeel von de
werkgever goed functioneren, bij gelijkblijvende economische omstondigheden én indien er voldoende
werkzoomheden voor de werknemer zijn, no één joor worden omgezet in een orbeidsovereenkomst voor

onbepoolde tijd. De werknemers die geen structurele werkzoomheden verrichten, zools omschreven in ortikel
sub e von deze CAO, worden uitdrukkelijk von het in dit ortikellid (sub e) bepoolde uitgesloten.

f)

I

Voor werknemers die structurele werkzqomheden verrichten ten behoeve vqn RTL Nieuws zol RTL zich
insponnen dot voor 8O3 von die werknemers woorbij sproke is von de omstondigheden qls omschreven in sub e)
von deze bepoling, de qrbeidsovereenkomst no één joor wordt omgezet in een orbeidsovereenkomst voor

onbepoolde tijd.
Voor ongeveer

2OB von de werknemers die een orbeidsovereenkomst voor de bepoolde tijd von één joor
hebben en die structurele werkzoomheden verrichten voor RTL Nieuws, geldt de flexwet qls bedoeld in ortikel
7:óó8q BW.

5.

ln ofwijking von hetgeen in lid 4 sub o) en b) von dit ortikel en ortikel 7:668o lid I BW is bepoold, geldt voor
werknemers die werkzoom zijn in de functie presentqtor I (zools bedoeld in ortikel I sub ivon deze coo) en de
freelonce werknemer (zoqls bedoeld in ortikel I sub g von deze coo) dot de in lid 4 sub b von dit ortikel genoemde
periode von 24 mqqnden wordt verlengd noor 48 mqqnden en het mogelijk oontql of te sluiten
orbeidsovereenkomsten voor bepoolde tijd binnen die verlengde periode wordt verhoogd von 3 nqor ó. lndien de

Minister von SZW ortikel 7:óó8o BW buiten toepossing zol verkloring voor de presentqtor I don geldt uiteroord die
dispensotie en is dit ortikellid (lid 5) olleen von toepossing op de freelonce werknemers.
6-

Beëindiging von het dienstverbond
lnzoke de beëindiging vc¡n het dienstverbond gelden de bepolingen von het BW, hetgeen meebrengt dot:
- de opzegtermijn ten minste een moond bedroogt;
- een (voortgezette) orbeidsovereenkomst voor bepoolde tijd ols bedoeld in de leden 4 en 5 von dit ortikel
von rechtswege eindigt zodot geen voorofgoonde opzegging nodig is;

,

Het dienstverbond tussen de werkgever en de werknemer eindigt voorts von rechtswege op de dog woorop de
werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zonder dot hiertoe enige opzegging is vereist.

1?
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ArtikelT

l.

Arbeidsduur en werktijden

Arbeidsduur

i)
ii)

De gemiddelde orbeidsduur bij een fulltime dienstverbqnd bedroogt

onder sub
2_

40 uur per week.

De werkgever stelt op ofdelingsniveou in overleg met de betrokken werknemers vost in welke von de
i)

genoemde vorm wordt gewerkt.

Arbeids- en rusttijden
De orbeids- en rusttijden worden met inqchtneming von de Arbeidstijdenwet en het bepoolde in de Wet op de

ondernemingsroden vostgesteld. De werkgever post vonof I opril 2OO7 de nieuwe Arbeidstijdenwet toe.

3.

Afwijkenreguliereorbeidst'rjden
De werknemer is gehouden ook buiten de vostgestelde orbeidstijden orbeid te verrichten, voor zover de

werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften, de bepolingen vqn deze CAO en de redelijkheid in ocht
neemt.
4-

Verontwoording

o

rbeidstijd

De werknemer dient zijn orbeidstijd te verontwoorden volgens de door de werkgever ingestelde systemen

13
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ArtikelSo
t.

Functiewoordering

Functiefqmilies
De werkgever honteert een funct¡ewqorderingssysteem op bosis vqn de novolgende functiefqmilies:

- Administrotief
- Advies
- Creotief
- lnkoop
_tT
- Journolístiek
- Monogement
- Morketing
- Ondersteuning
- Plonning
- Progrommocoördinotie
- Projecten
- Soles
- Speciolist
- Techniek Broodcost
- TechniekOperotioneel

/

Binnen de functiefomilies wordt een functie qon de hond von de differentiërende foctoren "kennis en kunde",
"probleembehondeling" en "reikwijdte von de verqntwoordelijkheid" gewoordeerd op één vqn de oqn de
functiefqmilie gekoppelde solorisscholen. ln bijloge 2 bij deze CAO is het huidige overzicht von de functies per
functiefqmilie en von de oqn de functies gekoppelde solorisschool opgenomen.
2.

lndelingsprocedure von (nieuwe) functies
Als de indeling von een functie in een functiefomilie of de woordering von een functie binnen een functiefomilie
moet worden vostgesteld of gewijzigd, olsmede wonneer zich de vroog voordoet of een wijziging oqn de orde is,
zol doortoe de volgende procedure worden gevolgd:
Stop /
De verontwoordelijke HR-odviseur bepoolt in overleg met de eindverontwoordelijke leidinggevende of er sproke is

von een nieuwe functie. Dit gebeurt oon de hqnd von de differentië,rende criterio von het indelingsinstrument dqt
door Hoy Group voor werkgevers is ontworpen en c¡on de hond vqn de bestoonde functiefomilies. ln olle gevollen
worden de differentiërende criterio vostgelegd op een indelingsformulier, ook wel motchingsformulier genoemd.
Stop 2

Aon de hond von de differentiërende criterio von de indelingsmotrix wordt door de eindverqntwoordelijke
leidinggevende somen met de verontwoordelijke HR-odviseur het beloningsniveou vqn de nieuwe functie
bepoold. lndien token voor 5OB of meer overeenkomen met een bepoold nivequ uit de indelingsmotrix dqn
bepolend voor de hoogte von de indeling.

is

dot
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Stop J
Aqn de hond vqn de functiekqrokteristieken wordt bepoold in welke functiefomilie de nieuwe functie thuishoort.
Het gekozen beloningsniveou wordt don nog eenmoql getoetst oon de beschrijving vqn de gekozen

functiefomilie. De direct leidinggevende von werknemer en de Monoger Humon Resources wordt eveneens tijdens
dit (wegings)proces geconsu lteerd.
Stop 4
De eindverontwoordelijke leidinggevende en de Monoger Humon Resources brengen een odvies uit oon de
hoofddirectie von werkgever over de indeling vqn de betreffende functie in de functiefqmilie. De mening von de
direct leidinggevende wordt oon dit odvies toegevoegd. De hoofddirectie von werkgever neemt een uiteindelijk

besluit over de indeling.
3

lndelingsbesluit
De werknemer ontvongt schriftelijk mededeling over de functiefqmilie en de school binnen de functiefomilie
woqrin zijn functie is ingedeeld. Deze mededeling wordt het indelingsbesluit genoemd.

4.

Bezwoqr en beroep
De werknemer von wie de functie (opnieuw) is ingedeeld, kon bezwoor mqken tegen het indelingsbesluit. De
bezwoor- en beroepsprocedure wordt ols bijloge 5 oon de CAO gehecht.

tc
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ArtikelSb
t.

Beoordelen en ontwikkelen

Met instemming von de OR is de regeling "Beoordelen en ontwikkelen RTL Nederlqnd" vostgesteld. Deze
regeling is ols bijloge 4 oon de CAO gehecht. De regeling is gepubliceerd op het intronet vqn de werkgever en
op de werknemer von toepossing.

is

Met elke werknemer met een orbeidsovereenkomst voor onbepoqlde of bepoolde tijd die minimool ó moanden
werkzqqm is, wordt joorlijks door de direct leidinggevende, die ook minimool ó moqnden werkzqqm is bij de
werkgever, een beoordelingsgesprek gevoerd over functie-inhoud, prestoties en competenties. Het
beoordelingsgesprek is mede bedoeld om een verondering in het sqloris tot stond te brengen, mits de beoordeling
hiertoe oonleiding geeft en er ruimte is binnen de solorisschool von werknemer.
2.

Noost het joorlijks te houden beoordelingsgesprek wordt minimcol eenmool per joor een functioneringsgesprek gehouden tussen werknemer en de direct leidinggevende, woorin de ontwikkeling en voortgong von de
werknemer worden besproken. Tevens kunnen in dit gesprek eerder gemookte ofsproken worden geëvolueerd en
kunnen er nieuwe ofsproken worden gemookt over het persoonlijk functioneren von de werknemer voor de
komende periode. Het functioneringsgesprek is niet bedoeld om een verondering in het soloris tot stond te
brengen.

3

ln het Digitool Performonce Monogement Systeem wordt de huidige beoordelingscyclus vostgelegd. Het Digitool
Performonce Monogement Systeem wordt gebruikt voor het gehele spectrum von performcrnce monogement
(zools Loopboonontwikkeling, Tolent Monogement en Compensotion & Benefits). ln het Digitool Performonce

Monogement Systeem kunnen ook eerder verworven competenties (EVC's) worden geregistreerd en desgewenst
worden gecertificeerd indien de werknemer doorom vrqogt. EVC's registreren en certificeren zol plootsvinden in
overleg met Humon Resources.
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ArtikelSc

l-

Belonen

Algemeen
Aon de CAO is ols bijloge 5 de sqlorisschqqltobel von ljonuori 2Ol7 tot en met 3l december 2Ol7 gehecht. Met
ingong von I jonuori 2Ol7 worden de solqrissen voor olle werknemers met een orbeidsovereenkomst, woorín de
CAO von toepossing is verkloord, structureel met l,5t verhoogd. Tevens worden de soloristqbellen met l,5t

verhoogd.
Werknemers met een productiegebonden contrqct korter don ó mqonden komen niet in oonmerking voor
een tussentijdse CAO-oonpossing von het sqloris.
2.

Soloristqbellen
Sqlqristobel I is von toepossing op:

.
.

Werknemers in dienst vonof I juli 2Ol5
Werknemers die voor I juli 2Ol3 geen otv-rechten hodden

Soloristobel 2 is vqn toepossing op:
. Werknemers in dienst voor I juli 2Ol3 met otv-uren
Sqloristqbel 2 zol met ingong von I juli 2Ol7 worden ofgeschoft. Het sqlqris vqn de medewerkers uit tobel 2 wordt
per gelijke dotum structureel verhoogd met 5,2ó3. De extro verlofdogen (9ó uur op joorbosis) komen hiermee te

vervollen. Het recht extrq vokontiedogen te kopen wordt met ingong von I juli 2Ol7 voor olle medewerkers
uitgebreid tot moximoql 12 vokontiedogen (9ó verlofuren) per kolenderjoor.

4-

Solorisdoorgroeimotrix
Aon de hond von de sqlqrisdoorgroeimotrix wordt bepoold of het soloris noor oonleiding von de beoordeling op
grond von ortikel 8b von de CAO wordt verhoogd per I jonuori von het op de beoordeling volgende joor, en zo jo,
met welk percentoge. De volgende solorisdoorgroeimotrix wordt gehonteerd:
Uitkomst beo:

Uitstekend

Zeer

goed

Normool/goed

Motig

Onvoldoende

RSP:

7A -793

7t
tr9

2,53

OE

ot
ot

o3

o3

43

-

893

8"e

90 -

993

ó3

z9

l,5t

8O

o3

- to93
ilo - il93

z9

z6

OE

o3

o3

z6

t3

o3

o3

o3

¿ l2OE

o3

ot

ot

o3

o3

roo

5.

toE

Aonloopschool
Het

mogelijk dot een werknemer niet direct in de school wqqrin de functie is ingedeeld wordt ingeschoold.
Werknemers die nog niet olle ospecten von de functie beheersen, worden ingedeeld in een zogenoomde
is

It
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oonloopschool. Een oonloopschool ligt één schqql loger don de functieschool. Over de doorgroei noqr de
eigenlijke school worden ofsproken gemookt tussen leidinggevende en werknemer. De moximole periode woorin
werknemers volgens de oonloopschqql worden gehonoreerd is twee joor.
6-

I

nstroom nieuwe werknemers

Nieuwe werknemers stromen in op minimoql 7Ot vqn de school woorin hun functie is ingeschoold. Op bosis von

ervoring en dienstjoren bij eerdere werkgevers kon hier in positieve zin von worden ofgeweken. Dit ter vrije

beoordeling von de eindverqntwoordelijke leidinggevende en de ofdeling Humon Resources.
7-

Woornemingstoeslog
De werknemer die tijdelijk een functie, volledíg of in belongrijke mote, woorneemt die hoger is ingedeeld don zijn

eigen functie, blijft ingedeeld in de functiegroep en de sqlqrisschool die met zijn eigen functie overeenkomen.
lndien de tijdelijke woorneming ten minste 2 ochtereenvolgende moqnden duurt, ontvongt de werknemer

doorvoor een zogenoomde wsornemingstoeslog. Deze toeslog wordt toegekend met terugwerkende krocht tot
het moment woorop de woqrneming is oongevongen.
Bij woorneming von een functie die ingedeeld is in een hogere schoql, heeft de medewerker recht op een tijdelijke

toeslog von 5,253 von het schoolmoximum von de woorgenomen functìe, vermeerderd met een vokontietoeslog
vqn 8t. Over de woornemingstoeslog wordt geen vokontietoeslog en eindejoorsuitkering (vost en,/of voriobel)

opgebouwd.
Deze uitkering wordt niet toegekend oon de werknemer voor wie bij de indeling von zijn functie met het eventueel
woornemen von een hogere functie reeds rekening is gehouden.

I

lndeling in een hogere functiegroep (promotie)
De werknemer die door een promotie een hogere functie krijgt (dot wil zeggen een functie die in een hogere

solorisschoql is ingedeeld don zijn oude functie), wordt in de overeenkomende hogere solorisschool ingedeeld met
ingong vqn de moond volgend op die woorin de overplootsing in de hogere functie heeft plootsgevonden.
Noost de nieuwe indeling in de solorisschool, wordt het oude bruto moondsoloris von de werknemer in gevol von
promotie in de zin von dit lid verhoogd met 43. Dit is de zogenoomde promotieverhoging. Voor de berekening von
de promotieverhoging wordt een eventuele orbeidsmorkt- en,/of bovenscholigheidstoeslog meegerekend.
De werknemer die bij overplootsing noqr een hogere functie nog niet over de kundigheden en ervoring beschikt
die voor de vervulling von die functie zijn vereist, kon gedurende ten hoogste 2 joor in een logere don met die

functie overeenkomende sqlqrisschool worden ingedeeld (de zogenoomde oonloopschool in de zin vqn lid 4 von

dit ortikel).
Als bij indiensttreding of bij functieverondering een werknemer wordt ingeschoold in de oonloopschool, don is de

groei noor de reguliere school geen promotie. De promotieverhoging is hier niet von toepossing. Als bij
functieverondering de oonloopschool echter gelijk is qon de huidige school, don is de promotieverhoging von
toepossing bij toetreding nqor de uiteindelijke school.

4A
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Als een werknemer stort met een ontwikkelingspod binnen dezelfde functie bijvoorbeeld: junior occountmonoger,
(medior) occountmonoger, senior occountmqnoger, de verschillende niveous (eind)redocteuren/versloggevers

of

de technische operotionele functies, don is olleen bij de toetreding

tot dit (ontwikkel)troject binnen de

functiefomilie sproke von een promotieverhoging. School- c.q. solorisverhogingen tijdens het genoemde
ontwikkelingspod worden niet beschouwd ols een promotie zodqt er geen promotieverhoging wordt toegekend.
9

lndeling in een ondere functiegroep (herwoordering functie)
De werknemer die wordt ingedeeld in een hogere functiegroep op grond von een herwoordering conform ortikel
8o lid 3 zol bij een hogere woordering ingeschoold worden op hetzelfde bedrog in de nieuwe solorisschqql. Het
nieuwe soloris bedroogt oltijd minimool zo8 von de nieuwe solorisschool.
Er is geen sproke von promotie in de zin von ortikel 8c lid 8 vqn de CAO.
De werknemer die wordt ingedeeld in een logere functiegroep op grond von een herwoordering conform ortikel

8q lid 3, zol bij een logere woordering ingeschoold blíjven in de oude (hogere) sqlorisschqol. Bij een eventuele
toekomstige promotie noor de bij de oude solorisschoql behorende functiegroep, zol de promotie geen gevolgen
hebben voor het soloris.

lO.

Terugtreding in functie
De werknemer kon (vrijwillig) kiezen om terug te treden in functie. Werkgever en werknemer komen voorofgoond
oqn het definitieve besluit terug te treden in functie tot overeenstemming over de oonpossing von de
orbeidsovereenkomst.

wonneer er sproke

'
'

is von een functie-uitoefening op een loger niveou geldt dot:
het moondsoloris blijft behouden ols deze loger is don het schoolmoximum (RSP lOOt) von de logere school, of
indien het solqris hoger is don het nieuwe schqqlmoximum (RSP IOOB) von de logere school, wordt het soloris op

het schoolmoxímum vqn de logere school gesteld. Het verschil tussen beiden wordt omgezet in een
persoonlijke toeslog.

'

Deze persoonlijke toeslog is tijdelijk en wordt ofgebouwd in een periode von twee joor. Doorbij is de
ochteruitgong in het moondsoloris niet meer don 203 von het oude soloris. Over de persoonlijke toeslog vindt
geen opbouw ploots von vokqntiegeld, ebito e.d.

lndien de medewerker vervolgens een functie in een hogere school occepteert, vindt oonpossing von het
solorisnivequ noqr het nieuwe schoolmoximum ploots.

'ì9

CAO RTL Nederland 2017

Artikel 9

Bijzondere beloningen en compensoties

Overwerk en meerwerk

o)
b)

Overwerk en meerwerk zql zoveel mogelijk worden beperkt. Noodzokelijk overwerk en meerwerk dient
door de werknemer te worden verricht.
Wonneer in opdrocht von de werkgever werkzoomheden zijn verricht, wqordoor de werknemer met
een 4o-urige werkweek meer don 42 uur per week, 84 uur per twee weken of ló8 uur per vier weken heeft
gewerkt, is sproke von overwerk.

c)

Von meerwerk is voor een deeltijdwerknemer sproke indien deze werknemer meer uren werkt dqn de
gemiddelde wekelijkse orbeidsduur, zools opgenomen in de individuele orbeidsovereenkomst, doch minder
dqn het oqntol uren dot hij b'rj een fulltime dienstverbond zou moeten werken. Meerwerkuren worden, noor
keuze von de werknemer, uitbetqold of gecompenseerd in tijd. lndien de meerwerkuren worden uitbetoold,
ontvongt de werknemer een toeslog von 253 von het normqle uursoloris. Deze toeslog wordt niet toegekend
indien de meerwerkuren in tijd worden gecompenseerd. lndien een deeltijdwerknemer meer uren werkt don
het oqntql uren dot hij bij een fulltime dienstverbond zou moeten werken, is het in dit ortikellid onder b) en d)
bepoolde von overeenkomstige toepossing.

d)

Overwerk zol in beginsel voor IOOB worden gecompenseerd in vrije tijd. Deze compensotie dient zo
spoedig mogelijk ploots te vinden, doch uiterlijk binnen drie moonden no ofloop von de periode woorin het
overwerk heeft plootsgevonden. lndien de omstondigheden von de onderneming het, noor het oordeel von
de werkgever, niet toeloten dot overuren binnen de gestelde termijn worden gecompenseerd in vrije tijd, zol
per gewerkt uur het uursoloris, verhoogd met een toeslog von 2O3 von het uursoloris, worden uitbetoold. Dit

ortikellid geldt uitsluitend voor de werknemers die zijn ingedeeld in solqrisschool lO en loger.
2-

Toeslog weekenden en feestdogen
De werknemer die in opdrocht von de werkgever werkt in de weekenden (von zoterdog OO.OO uur tot en met
zondog 24.OO uur) en op feestdogen, ontvongt per gewerkt uur een toeslog vqn 253 von het uursqloris.

5.

Toeslog nqchturen

q)

De werknemer die in opdrocht von de werkgever werkt op uren tussen OO.OO en O7.OO uur, ontvongt

b)
4-

per gewerkt uur een toeslog von 25t von het uursoloris.
lndien de werknemer voor het werken in weekenden en op feestdogen een toeslog volgens lid 2 von
dit qrtikel ontvongt, heeft hij geen recht op de toeslog nochturen.

Bereikboo rheidsdiensten
De werknemer kon worden ingezet voor bereikboorheidsdiensten.

Dit zijn diensten woorbij de werknemer zich,
elders don op of bij de werkplek, beschikboor dient te houden voor het opheffen von storingen don wel voor het
verrichten von onvoorziene werkzoomheden.
De werknemer dient gedurende de dienst bereikbqor te zijn op een ploots wqorvon de reistijd

niet longer

is

tot zijn stondploots

don von zijn huis tot zijn stondploots.

Een bereikboorheidsdienst wordt niet gerekend ols qrbeidstijd. De bereikboorheidsdienst wordt ols volgt

gehonoreerd:

-

l3

von het bruto moondsoloris per dienst op moondog t,/m vrijdog;

'2Ð
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-

23 von het bruto moondsqlqris per dienst op zoterdog, zondog en/of een feestdog.
Zowel bij de fulltime ols bij de porttime werknemer wordt uitgegoon von het soloris op fulltime bosis.

ln gevol von opkomst zijn, noost bovenstqqnde vergoeding, de overwerk- en meerwerkregeling, olsmede de

toeslogenregelingen qls vermeld onder lid l, 2 en
verricht.
5.

3

von dit ortikel von toepossing op de uren woorop orbeid

is

Functiefqmilies Soles en Monogement
Dit ortikel (lid lb en ld en 2 tot en met 4) ís niet von toepossing op de werknemers uit de functiefomilies Soles en
Monogement.
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Artikel lO
t.

Feestdogen

Onder feestdogen worden in de CAO verstoon: nieuwjoorsdog, Goede Vrijdog, tweede poosdog,
Hemelvqortsdog, de vrijdog nq Hemelvoortsdog, tweede pinksterdog, eerste en tweede kerstdog, Koníngsdog en
in lustrumjoren 5 mei ter viering vqn de notionqle bevrijdingsdog.

Met ingong von ljonuori 2Ol8 is de vrijdog no Hemelvoortsdog niet longer een feestdög. De viering vqn de
notionole Bevrijdingsdog 5 mei wordt met ingong von I jonuori 2Ol8 een joorlijkse feestdog.
2.

Voor werknemers geldt dot op feestdogen ols regel niet wordt gewerkt, tenzij het orbeid volgens
d ienstrooster betreft.

3

lndien op een op moondog tot en met vrijdog vqllende feestdog niet wordt gewerkt, wordt het inkomen over
die feestdog normool doorbetqqld.

4.

De werknemer die voor een viering von een niet-christelijke feest- of gedenkdog t¡jd¡g een doortoe
strekkend verzoek indient, zol voor zover de bedrijfsomstondigheden dit toelqten in de gelegenheid worden
gesteld hiervoor vokqntie-uren op te nemen.

2.2
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Artikel

ll

Buitengewoon verlof

ln ofwijking en met uitsluiting, voor zover wettelijk toegestqon, vqn het bepoolde in qrtikel 7t629b en 7:ó28 8.W.,
geldt het volgende.

Doorbetoold verlof
Woqr in dit lid gesproken wordt von kinderen wordên mede begrepen stief- en pleegkinderen. Onder broers en
zusters worden mede begrepen zwogers en schoonzusters. Onder ouders worden mede begrepen schoon-, stief-

en pleegouders.
ln de volgende gevollen kqn de werknemer doorbetoold verlof opnemen mits hij, zo mogelijk ten minste een dog
tevoren en onder overlegging von bewijsstukken, oon de werkgever von het verzuim kennis geeft, de gebeurtenis
in het desbetreffende gevol bijwoont en de gebeurtenis op een werkdog plootsvindt.

a)

bij ondertrouw von de werknemer:
de benodigde tijd;

b)

bij huwelijk vqn de werknemer:
2 dogen;

c)

bij huwelijk von ouder, broer, zuster, kind of kleinkind:

d)

I dog;
bij bevolling von de portner/voderschopsverlof:

5 dogen bij geboorte/voderschopsverlof

Voor voderschopsverlof komen in oonmerking: echtgenoten, geregistreerde portners, ongehuwd

e)
f)
g)

sqmenwonende portners of monnen,/vrouwen die het kind erkennen.
bij officiële qdoptie von een kind:

geldt de regeling voor zwongerschopsverlof;
bij ziekte von de portner, ouders of kinderen, voor wie de werknemer de feitelijke verzorging heeft:
in overleg tussen werkgever en werknemer te bepolen, tot een moximum von 2 dogen per joor;
bij zeer ernstige ziekte kon de werkgever een ofwijkende regeling treffen;
bij overlijden von de pqrtner of von een kind:
tot en met de dog von de uitvoort;
bij overlijden von een ouder, broer of zus:
2 dogen;

indien de werknemer belost is met de regeling von de uitvoort en/of nqlotenschop:
tot en met de dog vqn de uitvoort;

h)

bij overlijden von een grootouder of kleinkind:

i)

bij 25- o1 4O-jorig huwelijksfeest vqn de werknemer:

I

dog;

2 dogen;

j)
k)

bij 25-, 40- of SO-jorig huwelijksfeest von de ouders:
I dog;

bij
I

12,5-, 25-,

of 4O-jorig dienstjubileum vcn de werknemer:

dog;
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l)

bij verhuizing:

binnen de gemeente I dog, ten hoogste eenmool per kolenderjoor;
noor een ondere gemeente 2 dogen, ten hoogste eenmoql per kolenderjoor;

m)

bij een combinotie hiervqn in één kolenderjoor geldt ols moximum twee dogen per kolenderjoor;
voor het ofleggen von exomens:
die verbond houden met de werkzqomheden vqn de werknemer voor de werkgever, ter beoordeling von de
werkgever;

n)

voor het voldoen oon wettelijke verplichtingen en persoonlijke verplichtingen:
ontstoon buiten zijn schuld of nolotigheid en wqqrvoor geen vergoeding wordt verstrekt, ter beoordeling von

o)

voor het bijwonen von vergoderingen of zittingen von of het verrichten vqn werkzoomheden:
de benodigde tijd voor publiekrechtelijke orgonen woorin de werknemer is benoemd of gekozen, voor zover
dit niet in de vrije tijd kon plootsvinden en op voorwoqrde dot de werkgever oon de oonvoording von de
benoeming zijn goedkeuring heeft gehecht.

de werkgever:

Vokbondsverlof

2-

De werkgever kon, voor zover de bedrijfsomstondigheden

dit nqor zijn mening toeloten, op verzoek von de
vokvereniging woorvctn de betrokken werknemer lid is, oon een werknemer onbetoold verlof toekennen in de
volgende gevollen:
o) voor het bijwonen von olgemene vergoderingen of von bestuurscolleges von de vokvereniging, indien de
werknemer deel uitmqqkt von één der besturende orgonen of ofgevoordigde is, mqximool óO uur per
werknemer per kolenderjoor
b) voor het deelnemen cron een cursus von zijn vokvereniging moximool 5 dogen per werknemer per
kolenderjoor, voor zover de sub o) oongeduide ruimte nog niet is overschreden.
voor het bijwonen von cqo-onderhondelingen door koderleden von de vokvereniging..
Het verzoek om verlof zol door de vokvereniging ols regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden
ingediend.
c)

Overige gevollen

5

o)
b)

Buiten de in dit ortikel genoemde gevollen kon de werkgever de werknemer op diens verzoek buitengewoon
verlof met of zonder behoud von zijn gehele of gedeeltelijke moondsoloris verlenen, indien de
omstondigheden dot noor zijn oordeel rechtvoordigen.
lndien de werknemer buitengewoon verlof zonder behoud von zijn moqndsoloris geniet gedurende een
periode von 3 mqonden of korter, blijven de rechten en plichten von de werknemer ten qonzien von de
Stotuten en Reglementen von het Pensioenfonds ten volle gehondhoofd. De werkgever zol gedurende het
buitengewoon verlof geen werkgeverspremie ofdrogen oon het Pensioenfonds. De kosten von voortzetting
von de pensioenregeling tijdens het buitengewoon verlof komen volledig voor rekening von de werknemer.
De werknemer kon, mits fiscool toelqotboor en in overeenstemming von de geldende pensioenregeling,
gedurende het buitengewoon verlof desgewenst de werkgeverspremie voor zijn rekening nemen. De
werknemer heeft gedurende het buitengewoon verlof ook geen oonsprook op de wettelijke

werkgeversbijdroge ten behoeve von zijn zorgverzekering, noch op de bijdroge in de nominqle premie von
de zorgverzekering in de zin von ortikel 19 vqn de CAO.

4,1
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c)

4.

lndien de werknemer buitengewoon verlof zonder behoud von zijn moondsoloris geniet gedurende een
periode longer dqn 5 mqonden, worden de verplichtingen von de werkgever en de werknemer ten oonzien
von de Stotuten en Reglementen von het Pensioenfonds beëindigd. Dit buitengewoon verlof zol niet worden
verleend don nodqt door de werknemer met het bestuur von het Pensioenfonds en de zorgverzekeroor een
regeling ten oonzien vqn de rechten en verplichtingen von de werknemer is getroffen.

Ouderschopsverlof
De werknemer heeft oonsprook op ouderschopsverlof conform het bepoolde in ortikel ó:l e.v. Wet orbeid en zorg.
De qrbeidsvoorwoqrden worden conform de bepolingen inzoke deeltijdorbeid oongepost qon het oqntql

qrbeidsuren per week tijdens het ouderschopsverlof. Een uitzondering hierop is dqt de opbouw von het
ouderdomspensioen wordt voortgezet op bqsis vqn de orbeidsduur, die gold voor de ingong von het
ouderschopsverlof.
De kosten von de pensioenopbouw voor de qrbeidsduur woorvoor ouderschopsverlof is verleend, komen ten loste
von het pensioenfonds.

5-

Niet doorbetoling moondsoloris
De werkgever is niet gehouden het doorbetslen von het moqndsqloris in gevol von schorsing von de werknemer
door de werkgever op grond von ortikel 2l lid 3 sub c von de CAO.

?_5
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Artikel
t.

Vokontie

12

Vokqntie-uren

o)

Per kolenderjoor verwerft de werknemer met een volledig dienstverbond 2OO vokontie-uren met behoud von

inkomen.

b)
c)

ln overleg met de Ondernemingsrood is het de werkgever toegestoon joorlijks mox¡mool twee dogen
collectief toe te wijzen die ten loste goon von vokontie-uren. Deze toewijzing zol niet gelden voor

werknemers die op deze dogen werkzoqm zijn in roosterdiensten.
De regeling '4O+-vokontie-uren' (ols bedoeld in qrtikel 12 lid lc von de cc,o 2OO9-2O|O) is met ingong von
jonuori 2Oll komen te vervollen. Voor de medewerkers die reeds in dienst wqren op 5f december 2OlO geldt
dot zij de tot I jonuori 2Of2 opgebouwde 4O+-vokontie-uren behouden. Deze uren kunnen vonqf I jonuori 2Olf
I

niet meer worden omgezet in geld. Vonqf ljonuori 20l2 worden er geen nieuwe 40+-vokontie-uren
opgebouwd.

Artikel

12

lid I sub d Vm f komen per ljuli 2Ol7 te vervollen

d)

De werknemer woorop soloristobel I von toepossing is krijgt de gelegenheid om eenmool per

e)

stondqord toegekende 2OO vokontie-uren per joor, moximool 40 extro vokontie-uren te kopen.
Voor de werknemer, die voor I juli 2Ol3 in dienst wos en gebruikmookte von de otv-regeling, geldt dot de 9ó
otv-uren zijn omgezet in 9ó vokontie-uren. Deze uren hebben de stotus von wettelijke vokontie-uren. Het

joor noost de

totoql oontol vokontie-uren voor deze cotegorie bedroogt op fulltime bosis 29ó uren per joor.

f)

Werknemers woorop soloristobel 2 von toepossing is, hebben niet de mogelijkheid om in ruil voor 9ó
vokontíe-uren over te stoppen noqr soloristqbel l.
I I sub d luidt per I juli 2Ol7 ols volgt:
De werknemer krijgt de gelegenheid om eenmool per joor noost de stqndoord toegekende 2OO vokontieuren per joor, moximoql 9ó extro vokqntie-uren te kopen.

Artikel

d)
2-

12

Berekening oontol uren
De werknemer die slechts een deel von het kolenderjoor in dienst von de werkgever is (geweest), heeft een
evenredige oonsprook op vokontie-uren. Dsorbij wordt een holf vokontie-uur noor boven cfgerond.

3.

Het niet verweryen von vokontierechten gedurende onderbreking von de werkzqqmheden
a) De werknemer verwerft geen vokontie-uren over de tijd gedurende welke hij wegens het niet verrichten von
zijn werkzoomheden geen oonsprook op loon heeft.
b) ln ofwijking von het bepoolde in ortikellid 3 sub o) verwerft de werknemer (tenzij in dit lid 5 qnders is
bepoold) oonsprook op het wettelijk minimum oontolvokqntie-uren in de zin von ortikel 7:ó54 BW, in de
gevollen zools beschreven in ortikel 7:ó35 leden I tot en met 4 BW, wqoronder de situotie woorin hij zijn
werkzoqmheden niet heeft kunnen verrichten wegens:
o. volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongevol;

b.
c.

zwongerschops-, bevollings-en odoptieverlof;
het opnemen vqn verlof geboseerd op in een vorige dienstbetrekking verworven doch niet genoten

vokontie;
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d.

het met toestemming von de werkgever deelnemen oon een door de vokvereniging von de werknemer
georgoniseerde bijeenkomst;

e.

het genieten von verlof ols bedoeld in qrtikel 7:643 B.W. (politiek verlof).

Opbouw vcn vokontie bij volledige orbeidsongesch¡ktheid vindt niet ploots indien de ziekte het gevolg is von
opzet vqn de werknemer of vqn een gebrek wqorover de werknemer in het koder von een
oonstellingskeuring vqlse informotie heeft verstrekt. Evenmin vindt opbouw von vokontie plqots (i)
gedurende de tijd dot de werknemer door zijn toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertroogd, don wel
indien hij zonder deugdelijke grond geen possend werk verricht voor de werkgever of een door de werkgever
oongewezen derde, hoewel hij doortoe wel in stoot is en (ii) wonneer de werknemer zonder deugdelijke grond
weigert mee te werken oon door de werkgever of een door hem oongewezen deskundige gegeven redelijke

voorschriften en getroffen mootregelen die erop gericht zijn om de werknemer in stoot te stellen possende
orbeid te verrichten.
lndien een onderbreking von de werkzoomheden ols bedoeld in b) l.o. von dit ortikellid in meer don één
vokontiejoor volt, wordt het in een vorig joor vallend deel von de onderbreking bij de berekening oon de
periode von ofwezigheid mee in oonmerking genomen. Ten oonzien von het tijdstip von de qonvong en het
einde von de hiervoor bedoelde onderbreking is het in lid 2 von dit ortikel bepoolde von overeenkomstige
toepossing. Bij gedeeltelijke orbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de vokontierechten
verwofven noor roto von werken.
4-

Opnemen vqn vokontie-uren
q) De werkgever stelt de vokontie-uren vost no overleg met de werknemer.
Opnome von vokontie-uren geschiedt ten minste eenmsol per joor voor een ooneengesloten periode von
minimool l20 werkuren bij een fulltime dienstverbond, tenzij onders wordt overeengekomen. De overige uren
kunnen ook per 4 uur worden opgenomen.

b)

De werknemer dient de vokontie-uren zoveel mogelijk op te nemen in het joor woorin zij worden verworven.
De werkgever zol de werknemer doqrtoe zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen. Vokontie-uren die niet

zijn opgenomen vóór I opril von het dooropvolgende kolenderjoor, kunnen door de werkgever worden
vostgesteld.

c)
5

Opbouw vqn vqkontierechten geschiedt in beginsel ols bij orbeidsgeschiktheid, zijnde volledige opbouw von
het wettelijk minimum sontol vokontie-uren, olsmede volledige opnome doorvon.

Somenvollen von vokontie-uren met uren woorop geen orbeid wordt verricht wegens
orbeidsongeschiktheid.
lndien de werknemer orbeidsongeschikt wordt gedurende de vostgestelde vqksntie, zullen de uren woqrop
de verhindering zich voordoet niet ols vokontie worden geteld. Dit geldt uitsluitend indien doodwerkelijk
sproke

6.

is

von orbeidsongeschiktheid.

Verjoring
Vokqntie-uren opgebouwd tot I jonuori 2Ol2 die niet zijn opgenomen binnen 5 joor no de lootste dog von het
kolenderjoor woorin deze zijn verworven, komen te vervollen. Dit zol echter niet eerder plootsvinden don nodot
de betrokken werknemer ten minste twee mool een woorschuwing heeft gehod, dqt indien deze vqkontie-uren

,!/
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niet binnen een periode von uiterlijk drie mqqnden nq de eerste woorschuwing zijn opgenomen, deze uren zullen
komen te vervqllen. Voorwqorde voor de toepossing vqn het in de vorige zin bepoolde is, dot de werkgever olles
in het werk heeft gesteld om de werknemer doodwerkelijk in de gelegenheid te stellen de vokontie-uren op te
nemen.
Wettelijke vokontie-uren opgebouwd no I jonuori 2Ol2 komen te vervollen, indien die niet zijn opgenomen binnen
ó mqonden nq de loqtste dog von het kolenderjqor woorin deze zijn verworven. Dit zol echter pos plootsvinden,

nodot de betrokken werknemer ten minste twee mool een woorschuwing heeft ontvongen, inhoudende dot, indien
deze vokqntie-uren niet binnen een periode von uiterlijk drie moqnden no de eerste woorschuwing zijn
opgenomen, deze uren zullen komen te vervollen. Voorwoorde voor de toepossing vqn het in de vorige zin
bepoolde is, dot de werkgever olles in het werk heeft gesteld om de werknemer dqqdwerkelijk in de gelegenheid
te stellen de vokontie-uren op te nemen.

¿ó
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Artikel

13

Vokontiebijslog

1

Het vokontiebijslogjoor loopt von ljonuori tot en met 3l december

2

De werknemer ontvongt in de moond december een vokqntiebijslog ter grootte von 83 von de som von de in het
vokontiebijslogjoor verdiende mqqndsqlqrissen. Werknemers die dqqrtoe bij de ofdeling HR een verzoek indienen
kunnen de vokontiebijslcg ontvongen in de mqond mei.

3.

Werknemer heeft de keuze om de vqkontiebijslog per kqlendermqond uit te loten betolen. lndien de werknemer
hierin geen keuze moqkt, ontvongt de werknemer de vokontiebijslog in de moond december.
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Artikel
1

14

Prestotie-uitkering

Voriobele uítkering
Met ingong von ljonuori

2OO7 moken de werknemers oonsprook op een voriobele-uitkering woorvon de hoogte
ofhonkelijk is von de resultqten von RIL Nederlqnd en von de individuele beoordeling von de werknemer (zie ook
qrtikel 8b von de CAO).

De moximole voriobele-uitkering bedroogt b¡j een "ruim boven torget" reqlisotie von de EBITA door RTL

Nederlqnd en een "uitstekende" individuele boordeling 12,83 von het totqql in het betreffende joor verdiende
bruto joorsoloris vermeerderd met vokontiegeld. De hoogte von de vqriqbele-uitkering volt of te lezen in een

tobel.
Ruim onder

Voriobele uitkering
beoordelingsuitkamst

Onder

torget

on

torget

Boven

torget

torget

Ruim boven

torqet

onvoldoende

o3

ot

o3

o3

motig
normool/goed

o3

o3
t9

tå

1,53

7,83

9,73

ro,ó3

zeer goed

19

5,5r

8,ó3

ro,73

n,78

u¡tstekend

z9

ó3

tå

o3

il

De voststelling von de torgets voor de voriqbele-uitkering door werkgever gebeurt joorlijks in overleg met de OR.
De vostgestelde

tobel zol vervolgens op het ¡ntronet worden gepubliceerd. De EB|TA-bonus wordt in opril von het

dooropvolgende joor uitgekeerd.
Om oonsprook te kunnen moken op de voriobele uitkering dient de werknemer op 3l december von het joor woor
deze betrekking op heeft in dienst te zijn bij werkgever. Wonneer een werknemer, door omstondigheden buiten
zijn of hoor schuld, niet of niet tijdig beoordeeld is, zol een normool,/goed beoordeling gelden, een en onder
conform qrtikel 8b beoordelen en ontwikkelen.
Over de voriobele uitkering in de zin von dit lid I wordt geen pensioen opgebouwd

Voor de tijdelijke werknemers von RTL Productions zullen de EBITA-bonus en beoordelingsverhoging ols bedoeld in
de ortikelen 8b, 8c en 14 von de CAO niet gelden. Tijdelijke medewerkers bij RTL
Productions zullen qqn het eind von een productie een evoluotie met de leidinggevende hebben op bosis
von voorof ofgesproken torgets en zullen bij uitstekend functioneren recht hebben op een bonus. De
systemotiek en de hoogte vqn het hiervoor beschikbore budget zoljoorlijks door RTL worden vostgesteld in
overleg met de Ondernemingsrood. De vokbonden worden geinformeerd over de uitkomsten von dit
overleg inzoke de systemotiek.

?^
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2.

Voste eindejqorsuitkering in combinotie met de EBITA-bonus
Reikwijdte
Werknemers die op 3l december 2OOó in dienst woren bij werkgever hebben de mogelijkheid gehod om
het op dot moment von toepossing zijnde systeem von een voste eindejoorsuitkering in combinotie met een
EBITA-bonus, zools noder omschreven in dit lid, te continueren.

Werknemers die conform de vorige olineo hebben gekozen voor continuering vqn de vqste eindejoorsuitkering in

combinotie met een EBITA-bonus, hebben joorlijks in december de mogelijkheid om olsnog oonsprook te moken
op de voriobele-uitkering von lid I von dit qrtikel, met inqchtneming von de volgende regels:
o) de ingongsdotum is don I jonuori vqn het doorop volgende joor; en
b) indien eenmoql voor de vqriobele-uitkering von lid I von dit ortikel is gekozen don is het niet meer mogelijk om
terug te goon noor de vqste eindejoorsuitkering in combinotie met een EBITA-bonus.
Vo ste ei ndejo o rsuitkeri

ng

Werknemers die vollen onder de reikwijdte von dit lid ontvongen in de moond december een voste

eindejoorsuitkering ter grootte vqn
verhoogd met 8.e (voko ntiebijslo g).
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von de som vqn de in het kolenderjoor verdiende moondsolorissen,

EBITA-bonus

Werknemers die vollen onder de reikwijdte von dit lid en conform de binnen de werkgever gehonteerde
beoordelingssystemotiek worden beoordeeld, komen in oonmerking voor een EBITA-bonus von 0,253 tot
mqximool 3,53. Deze EB|TA-bonusregeling is geboseerd op de reolisotie von het bedrijfstorget (EBITA) en de
persoonlijke performonce von de werknemer ols bedoeld in ortikel 8b von de CAO, volgens een joorlijks voorof
vost te stellen mqtrix. EBITA stqot voor Eorning Before lnterest Toxes ond Amortizqtion, met ondere woorden winst

voor belosting, rentelcsten en ofschrijvingen op betoqlde goodwill.
Wonneer een werknemer, door omstondigheden buiten zijn of hoor schuld, niet of n¡et tijdig beoordeeld
zol een normool/goed beoordeling gelden, een en qnder conform ortikel 8b beoordelen en ontwikkelen.

is,

De EBITA-bonus is uitgedrukt in een percentoge vqn het joorsoloris verhoogd met 83 vokontiebijslog en wordt

betoold in de moond opril von het joor dot volgt op het joor woorin de beoordeling heeft plootsgevonden.
De motrix wordt gehonteerd op bosis von de genormoliseerde EBITA.
Ruim

onder

Onder

torget

on

torget

Boven

torget

Ruim boven

to
beaordelingsuitkomst
onvoldoende
motig
normool/goed
zeer goed
uitstekend
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2,503

oå
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2,OOr
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De vqststelling von de torgets voor de EBITA-bonus door werkgever gebeurt joorlijks in overleg met de OR. De

vostgestelde tobel zql vervolgens op het intronet worden gepubliceerd.
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Artikel l5
1

Jubileumuitkering

Algemeen
Werknemers die l2t/2,25 oî 40 joor op bosis von een orbeidsovereenkomst in dienst von de werkgever zijn, komen
onder bepoolde voorwoorden voor een jubileumuitkering in oonmerking.

2.

Voststellingjubileum
Bij het voststellen of er sproke is vqn een jubileum tellen olle dienstjoren bij de werkgever mee.

ln gevol von een onderbroken dienstverbond, niet zijnde onbetoold verlof, wordt de diensttijd voor de

onderbreking niet meegeteld.
Dienstjoren doorgebrocht bij een rechtsvoorgonger von werkgever, of een dochter von RïL Nederlqnd 8.V.,
worden opgeteld bij de dienstjoren von de werknemer bij werkgever, mits deze dienstjoren oonsluiten oon een
d

ienstverbo nd met werkgever.

Als een werknemer volledig orbeidsongeschikt is, telt het eerste en tweede ziektejoor mee voor het voststellen von

het oqntol dienstjoren. Bij herstel no een periode von volledige orbeidsongeschiktheid von longer don twee joor
telt voor de berekening von de hoogte von de jubileumuitkering de totole periode von ofwezigheid, verminderd
met twee joor, niet mee. De joren von gedeeltelijke orbeidsongeschiktheid tellen gewoon mee voor de voststelling

von het oontql dienstjoren.
3.

Hoogte uitkering
Bij l2% dienstjoren bedroogt de uitkering O,25 bruto moqndsqloris.
Bij 25 dienstjoren bedroogt de uitkering I netto moondsolqris.
Bij 40 dienstjoren bedroogt de uitkering I netto moondsoloris.

Het moondsoloris wordt verhoogd metl/12 von de vokontiebijslog en, indien de werknemer een voste

eindejoorsuitkering heeft conform qrtikel 14lid 2 von de CAO, met l/12 von de voste eindejoorsuitkering.
De uitkering kon op grond von fiscole regelgeving eventueel zonder inhouding von loonheffing en premies
werknemersverzekeringen plootsvinden. Momenteel mog conform de fiscole wetgeving de uitkering bij 25 en 40
dienstjoren netto uitbetoold worden.
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Artikel ló
1

Arbeidsongeschiktheid

lndien een werknemer ten gevolge von ziekte, zwongerschop of bevolling niet in stsot is de bedongen qrbeid te
verrichten, gelden voor hem de bepolingen von ortikel 7:629 8.W., de Ziektewet, en de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) dqn wel de Wet werk en inkomen noqr qrbeidsvermogen (WlA), voor
zover hierno niet qnders is bepoold.

2.

o)

Bij orbeidsongeschiktheid zol oon de werknemer gedurende de wettelijke periode von moximool 52 weken lOOS

vqn het mqondsolqris worden doorbetoold.
b) Gedurende de periode von de 53'tot en met de lO4" week von orbeidsongeschiktheid zol oqn de werknemer
7OB von het moondsoloris worden doorbetoold.

c)

ln gevol von re-integrotie (ol dqn niet op orbeidstheropeutische bosis) gedurende de 55. tot en met de lO4.
week von orbeidsongeschiktheid, wordt lOOS von het moondsqloris doorbetqold over het oontol uren dot men
feitelijk werkzoom is, en 7O3 von het moqndsoloris over de overige uren.

d) Gedurende de periode von de 53" tot en met de lO4'week von orbeidsongeschiktheid zol oon de werknemer
lOOS von het moondsoloris worden doorbetoold indien de Arboorts oongeeft dot in geen enkel opzicht uitzicht is
op gedeeltelijk of volledig herstel. lndien de Arboorts op enig moment qongeeft dqt wel weer uitzicht is op
gedeeltelijk of volledig herstel, gelden sub b en c von dit ortikellid. e) Uitgongspunt voor iedere vorm von
loondoorbetoling is dqt de (gedeeltelijk) orbeidsongeschikte werknemer volledig meewerkt oon re-integrotie en
herstel.
3

Onder moondsoloris ols bedoeld in dit ortikel wordt verstoon het moondinkomen dqt de werknemer zou hebben
ontvongen indien hij orbeidsgeschikt zou zijn geweest, inclusief de voste eindejoorsuitkering ols bedoeld in ortikel

t4tid
4.

2.

De in lid 2 bedoelde loondoorbetolingen worden beëindigd wonneer de dienstbetrekking met de werknemer

eindigt.
5.

Mogeliike sonctres in verbond met de loondoorbetoling tijdens orbeidsongeschiktheîd
De werkgever heeft het recht om de in dit ortikel bedoelde loondoorbetolingen te weigeren don wel stop te zetten
ten oqnzien von de werknemer die:
I door opzet orbeidsongeschikt is geworden;

ll

orbeidsongeschikt is geworden ols gevolg vqn een gebrek, woorover hij in het kqder von een
oonstellingskeuring volse informotie heeft verstrekt en doordoor de toetsing von de voor de functie
opgestelde belqstboorheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;

lll
lV
V

zijn genezing heeft belemmerd of vertroogd;
zonder deugdelijke grond geen pqssend werk verricht;
volgens ondere in arl.7:629 lid 3 B.W. vermelde gronden geen oonsprook kon moken op loondoorbetoling.

De werkgever heeft het recht om de in dit ortikel bedoelde loondoorbetolingen op te schorten ten oonzien von de

werknemer die:

Vl

zich niet houdt oon de voor hem geldende regels en oonwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften).
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De werkgever heeft het recht om de door werkgever verstrekte oonvullingen op de wettelijke
loondoorbetolingverplichting ols veronkerd in ort.7:629 BW te weigeren ten oonzien vqn de werknemer die:
Vll weigert medewerking te verlenen qc¡n een door de werkgever gevroogde second opinion vqn het UWV voor

de duur von die weigering;

Vlll

weigert zonder gegronde reden gebruik te mqken von voorhqnden zijnde veiligheidsmiddelen dqn wel de
voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en ols gevolg doqrvon
orbeidsongeschikt is geworden;

lX

misbruik mookt vqn de voorziening.

Doqrnoost kon de werkgever de werknemer een sonctie opleggen, indien de werknemer de voor hem geldende
regels en oonwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften) niet noleeft. Nodere uitwerking von het in dit ortikel

bepoolde vindt ploots in overleg met de OR op te stellen nodere regels en oonwijzingen in verbond met ziekte.
6.

Medewerking vordering tot schodevergoeding
ln gevol de werkgever in verbqnd met qrbeidsongeschiktheid vqn de werknemer tegen één of meer derden een
vordering tot schodevergoeding kon doen gelden, zol de werknemer dooroqn zijn medewerking verlenen.

7

Arbobeleid
De werkgever voert een qctief Arbobeleid. Onderdeel von

dot beleid vormt een insponningsverplichting om

werknemers die 35t of minder orbeidsongeschikt zijn, in de zin von de WlA, binnen hoor orgonisot¡e oon het werk

te houden.

OE
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Artikel

17

Uitkering bij overlijden

lndien de werknemer overlijdt, zol qqn zijn nogeloten betrekkingen een overlijdensuitkering worden verstrekt op
grond von het bepoolde in ortikel 7:6748.W.

2.

Deze uitkering is gelijk oon 3/12 vqn het joorinkomen op de dotum vqn het overlijden.

3.

Op dit bedrog wordt in mindering gebrocht hetgeen de nogeloten betrekkingen bij overlijden von de werknemer
toekomt op grond von een wettelijk voorgeschreven ziekte- of orbeidsongeschiktheidsverzekering en krochtens
de Toeslogenwet.

4.

De werkgever is geen uitkering verschuldigd indien de werknemer onmiddellijk voorofgoond oqn het overlijden

door toepossing von ortikel 7ß29 lid 3 B.W. geen oonsprook hod op loon ols bedoeld in ortikel 7:629 lid I B.W. of
door toedoen von de werknemer geen oonsproqk bestqqt op een uitkering op grond von de socisle
verzekeringswetten - of regelingen qls hiervoor genoemd in lid 3.
5.

Onder nogeloten betrekkingen wordt in dit ortikel verstoon:

a)

de longstlevende der echtgenoten, don wel geregistreerde portners von wie de werknemer niet duurzqom
gescheiden leefde, don wel degene met wie de werknemer ongehuwd somenleefde in de zin von ort.7:674lid
3 B.W.;

b)

bij ontstentenis von de personen genoemd onder o), de minderjorige kinderen tot wie de overledene in

milierechtelijke betrekking stond;
bij ontstentenis von de personen genoemd onder o) en b), degene met wie de werknemer in gezinsverbond
leefde en in wiens kosten von bestoqn de werknemer grotendeels voorzog.

fo

c)
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Artikel f8

Pensioenregeling

Op de werknemers is de PNO-4 Pensioenregeling von Stichting bedrijfstok pensioenfonds voor de Medio vqn
toepossing, indien de werknemer volt onder het begrip 'werknemer' in deze regeling.

2.
3.

Het pensioenreglement wordt bij indiensttreding oqn de werknemer uitgereikt, indien hij op grond vqn het vorige
ortikel oonsprook heeft op deelnqme in de pensioenregeling.
De door de werknemer verschuldigde bijdroge in de pensioenpremie wordt moondelijks door de werkgever op het

soloris ingehouden.
4.

Op de werknemer die in dienst wos op 50 juni 2Ol3 von RTL Nederlqnd BV en deelnom oon de PNO
Pensioenregeling I (zie lid I von dit qrtikel) is een compensotieregeling von toepossing, zools beschreven in CAO-

bijloge 9'Reglement compensqtieregeling

RTL

Nederlond 20l3'.
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Artikel20

Vokbondsfociliteiten

Vqkbondsfociliteiten
De werkgever stelt de vokverenigingen de volgende fociliteiten ter beschikking:

a)
b)

toegong tot de onderneming oon bezoldigde bestuurders von een vokvereniging ten behoeve vqn het
contoct met de leden;
gebruikmoking op bosis von een doortoe tijdig ingediende qqnvroog von vergoderruimten voor
vergoderingen vqn de vokverenigingen ten behoeve von de bij de werkgever werkzqme leden; de oonvroog
kon worden geweigerd indien er een ernstig conflict tussen de betrokken vokvereniging(en) en de werkgever
oonwezig of redelijkerwijs te voorzien

is;

c)

nodqt de werkgever voorqf okkoord heeft gegeven kon gebruik worden gemookt von de interne postdienst

d)

en de e-moil von de werkgever voor de verspreiding von stukken oon de leden vqn de vokvereniging(enh
no een verzoek doortoe von de vokorgonisoties qqn de Monoger Humon Resources von de werkgever kon

deze oan de vokverenigingen de fociliteit oonbieden om door gebruikmoking von de moilgroep RTL NL ALL
een e-moilbericht te zenden qon olle werknemers.

2-

Contributieregeling
De werknemer die lid is von een vokvereniging kon op uiterlijk l5 november von een kolenderjoor de werkgever

schriftelijk verzoeken een bedrog von zijn bruto loon ter grootte von door hem betoolde bedrog oon
vokbondscontributie in het betreffende kolenderjoor ols eindheffing oon te wijzen. De werknemer behoeft over dit
bedrog geen belosting te betolen en ontvqngt dit bedrog netto. De werknemer overlegt bij het schriftelijk verzoek
het bewijs von betoling vqn de joorcontributie von het lidmootschop von de vokvereniging en eventueel verdere

benodigde informqtie. De werkgever zol dit verzoek inwilligen.
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Artikel2l
t-

Plichtsverzuim

Definitie
Onder plichtsverzuim wordt verstoon zowel het overtreden von enig voorschrift ols het doen of noloten von iets
wqt een goed werknemer in gelijke omstondigheden behoort no te loten of te doen.

2-

Mootregelen
De werkgever kon, onverminderd de mogelijkheid

tot het nemen von disciplinoire mootregelen - beëindiging von

het dienstverbond dqqronder begrepen - die voortvloeien uit de wet, tegen de werknemer die zich oon
plichtsverzuim schuldig mookt, de mootregelen nemen ols omschreven in lid 3.
5.

Omschrijving op te leggen mootregelen
De mootregelen die onder ondere kunnen worden opgelegd zijn:
cr. schriftelijkeberisping;
b. schorsing met behoud von soloris gedurende ten hoogste vier weken;
c. schorsing met gehele of gedeeltelijke inhouding von soloris gedurende ten hoogste twee weken;
d. terugzetting met een solqrisklosse gedurende ten hoogste één joor;
e. terugzetting in functie met plootsing in de oqn de nieuwe functie verbonden solorisschool.

4A
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Artikel

22

uitzondering toeposselijkheid cAo op Monogement NIvEAU ll en

I

Het in qrtikel 8c bepoolde met uitzondering von de solorisdoorgroeimotrix, het in qrtikel 9 lid lb en ld en lid 2 tot en met
4 bepoolde, olsmede het in qrtikel 14 bepoolde, is niet vqn toepossing op werknemers in de functiefomilie Monogement

ingedeeld in NIVEAU ll en l. Tevens geldt voor de werknemers in de functiefqmilie Monogement NIVEAU ll en I dot zij
kunnen worden uitgesloten vqn een structurele en/of niet structurele CAO solorisverhoging, dit ter discretie oqn de
directie. Een dergelijk besluit von de directie zol, met redenen omkleed, met de OR worden gedeeld.
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Artikel23
De

Looptijd

cAo treedt in werking op ljonuori 2ol7 en eindigt vqn rechtswege, derholve zonder
dot opzegging vereist

december 2017.
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