CAO-LOZE PERIODE
De cao-loze periode is de periode dat de looptijd van de cao is verstreken en er nog geen nieuwe cao is afgesloten.
De cao voor medewerkers in de drogisterijbranche is opgezegd per 1 juli 2020, per die datum gaat de cao-loze periode in.
Is werknemer aangenomen toen de cao nog geldig was (tot 1.7.2020)?

Ja

Ja

Is werknemer in dienst bij een werkgever
die is aangesloten bij één van de
werkgeversorganisaties die de cao heeft
afgesloten (KNDB of VDF), dit zijn
gebonden werkgevers?

Ja

Nee

Nee

Staat in de arbeidsovereenkomst van
de werknemer opgenomen dat de cao
voor medewerkers in de drogisterijbranche op de arbeidsovereenkomst
van toepassing is?

Nee

Nawerking van de cao

Geen nawerking van de cao

Geen nawerking van de cao

De arbeidsvoorwaarden uit de cao
blijven gelden totdat een nieuwe cao
is afgesloten.

De arbeidsvoorwaarden uit de cao zijn niet
langer geldig totdat er een nieuwe cao is
afgesloten.
Voorwaarden:
Beloning blijft gelijk: een werknemer mag in
een cao-loze periode niet minder gaan
verdienen.
Gelijk loon voor gelijk werk: werknemers
dienen op basis dezelfde loonschaal beloond
te worden als werknemers die al in dienst
waren en die dezelfde functie uitoefenen.

Op individueel niveau mogen afspraken
gemaakt worden over arbeidsvoorwaarden.
Voorwaarden:
Ondergrens: het wettelijk kader geldt als
ondergrens (zoals WML en 20 vakantiedagen
per jaar).
Gelijk loon voor gelijk werk: nieuwe
werknemers dienen op basis van dezelfde
loonschaal beloond te worden als werknemers
die al in dienst waren en die dezelfde functie
uitoefenen.

Uitzondering:
Het is toegestaan om voor
werknemers positief af te wijken van
de arbeidsvoorwaarden uit de cao.

DE KNDB, TER BEVORDERING VAN GOED WERKGEVERSCHAP
Heeft u als zelfstandige drogisterijondernemer vragen over cao, arbeidszaken en andere personeels-gerelateerde werkgeverszaken,
belt u dan met de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB), via 070–3012786 of stuur een email aan secretariaat@kndb.org.

De KNDB ondersteunt u bij goed werkgeverschap en behartigt uw belangen binnen de sociale paragraaf van het ondernemerschap.
Zo vertegenwoordigt de KNDB u aan de cao-tafel, alsook binnen de stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen
(www.stichtingDID.nl) en stichting Remedium, de arbodienst specifiek voor drogisterijondernemers (www.remedium.org).
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