WERKGELEGENHEID
Artikel 38

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING
1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of
glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde (of
nagenoeg hetzelfde) object verwerft.
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Van een heraanbesteding in de zin van de CAO is sprake,
indien dezelfde opdrachtgever een ander schoonmaak- of
glazenwassersbedrijf dan het zittende schoonmaak- of
glazenwassersbedrijf in de gelegenheid stelt om tegen een bepaalde
prijs, het werk, te gaan verrichten. Onder heraanbesteding wordt ook
verstaan een aanbesteding als gevolg van opzegging van het contract
door het schoonmaak/glazenwassersbedrijf.
De bepalingen van dit artikel gelden ook als een schoonmaak- of
glazenwassersbedrijf een object verwerft na tussenkomst van een
derde niet-schoonmaak- of glazenwassersbedrijf.

Deze aanbiedingsverplichting geldt niet voor:
-- De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
-- De werknemer die langer dan 26 weken arbeidsongeschikt is;
-- De werknemer ingedeeld in de functie (ambulant) objectleider;
-- De werknemer die structureel meer werkt dan 48 uur per week bij
één werkgever (tenzij voorafgaand aan de contractswisseling de
uren boven de 48 uur zijn afgekocht overeenkomstig artikel 38 lid
6 CAO);
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Hieraan is voldaan indien een werknemer 3 maanden of langer niet in de branche heeft gewerkt.
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Voorwaarden aanbieding
2. De werkgever die door contractswisseling een object verwerft zal aan
de werknemers die op het moment van de wisseling op het object
werkzaam zijn een arbeidsovereenkomst aanbieden als:
-- De werknemer tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam is;
-- De werknemer die op of na 1 januari 2012 nieuw4 in dienst is
getreden - anders dan door contractswisseling - beschikt over een
door de branche erkend diploma en
-- De werknemer beschikt over een geldig identiteitsbewijs of, als
de werknemer van buiten de EU komt, deze beschikt over een
geldige verblijfsvergunning.

--

Inhoud en aanvaarding aanbieding
3. Indien aan de voorwaarden van lid 2 is voldaan dient de werkgever bij
het aanbieden van de arbeidsovereenkomst rekening te houden met
artikel 8 CAO en de volgende bepalingen:
-- Het CAO loon geldend voor betrokkene en andere opgebouwde
rechten voor zover gebaseerd op de CAO worden gehonoreerd.
-- De werknemers ontvangen een aanbod op het te wisselen object
zonder enige wijziging in werktijden en uren. Het aantal uren in
de individuele arbeidsovereenkomst zal bij contractswisseling bij
de nieuwe werkgever een gelijk aantal uren per periode bedragen
zoals voor de contractswisseling op het object werd gewerkt. Er
kunnen pas na de wisseling wijzigingen worden doorgevoerd.
-- De werknemer behoudt zijn recht op boven de CAO afgesproken
vergoeding voor reiskosten als dit recht is ontstaan vóór 31
december 2007. Ook behoudt de werknemer zijn recht op VET
(vereenvoudigingstoeslag) en de overgangstoeslag van artikel 14C
CAO.
-- Jubileumregelingen:
•
Jubileumregeling bij 25- of 40-jarig dienstverband
Als het verwervende bedrijf een jubileumregeling bij 25- of
40-jarig dienstverband heeft, worden de dienstjaren bij
het verliezende bedrijf meegeteld voor het recht op de
jubileumregeling bij het verwervende bedrijf. Ook dienstjaren
bij werkgevers uit eerdere contractswisselingen, en op
eventueel andere objecten, worden meegeteld. Het is hierbij
dus niet van belang of het verliezende bedrijf (dan wel de
verliezende bedrijven) zo’n jubileumregeling hadden.
•
Andere jubileumregelingen, bijvoorbeeld bij een 12,5-jarig
dienstverband
Als het verliezende én het verwervende bedrijf een andere
jubileumregeling hebben, worden de dienstjaren bij
het verliezende bedrijf meegeteld voor het recht op de
jubileumregeling bij het verwervende bedrijf. Dienstjaren
bij werkgevers uit voorgaande contractswisselingen, en op
eventueel andere objecten, tellen alleen mee als ook die
bedrijven zo’n jubileumregeling hadden. Het is hierbij dus wel
van belang of het verliezende bedrijf (dan wel de verliezende
bedrijven) zo’n jubileumregeling had.
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De werknemer die in strijd met artikel 5:8 van de
Arbeidstijdenwet structureel nachtarbeid verricht bij één
werkgever (tenzij voorafgaand aan de contractswisseling de uren
in overtreding zijn afgekocht overeenkomstig artikel 38 lid 6 CAO
of als er afspraken zijn gemaakt over een afbouwregeling).

46

5.

Een werknemer dient binnen 5 werkdagen te beslissen over de
door het verwervende bedrijf aangeboden arbeidsovereenkomst.
Als de werknemer dit aanbod afwijst zal het verwervende bedrijf de
ontvangen informatie van deze werknemer vernietigen en blijft de
werknemer in dienst van het verliezende bedrijf. Een aanbod dat niet
voldoet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden wordt als ongeldig
beschouwd.
Op de overdracht van vakantieuren, vakantietoeslag en
spaaruren (artikel 9 lid 2 sub b CAO) bij contractswisseling is het
overdrachtsprotocol van toepassing dat is opgenomen in bijlage IV van
de CAO.
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4.

Informatieverplichtingen
7. Als er sprake is van een heraanbesteding zal de werkgever tenminste
3 maanden voor het verwachte moment van contractswisseling dan
wel nieuwe ingangsdatum van het contract de werknemers informeren
dat er een heraanbesteding gaande is en hen wijzen op de rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel.
8. a. Het bedrijf dat een object verliest verstrekt binnen 5 werkdagen
nadat aan het bedrijf bekend is geworden dat het object wordt
verloren, een opgave aan het bedrijf aan wie de nieuwe opdracht
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Afkoop rechten boven CAO
6. Indien werknemers als bedoeld in lid 2 bij het verliezende bedrijf
aanspraak hebben op rechten die uitstijgen boven de CAO, dan dient
het verliezende bedrijf voor de datum van de contractswisseling
deze boven CAO rechten af te bouwen tot het CAO niveau, tenzij het
verliezende bedrijf met de werknemer met inachtneming van artikel 8
CAO overeenkomt dat de werknemer bij het verliezende bedrijf blijft
werken.
Indien het verliezende bedrijf de boven CAO rechten afbouwt tot
het CAO niveau, heeft de werknemer ter compensatie recht op de
volgende afkoopsom:
-- een bedrag ter grootte van de gekapitaliseerde boven CAO
rechten berekend over 1 jaar indien de werknemer korter dan 2
jaar de boven CAO rechten geniet;
-- een bedrag ter grootte van 2,5 keer de gekapitaliseerde boven
CAO rechten berekend over 1 jaar indien de werknemer 2 jaar of
langer de boven CAO rechten geniet.
Bovenstaande regeling is ook van toepassing op de vergoeding
meerkilometers woon-werkverkeer conform artikel 34 lid 3 van de
CAO.
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b.

gegund is, van de werknemers als bedoeld in lid 2.
De opgave dient vergezeld te worden met:
-- kopieën van de loonspecificaties gerekend over een periode
van 18 maanden voorafgaand aan de contractswisseling.
Het burgerservicenummer (BSN) dient onleesbaar te worden
gemaakt op de loonspecificatie;
-- Alle gegevens die noodzakelijk zijn om het bedrijf aan wie de
opdracht gegund is een aanbod van een arbeidsovereenkomst
te laten doen dat aansluit op lid 3;
-- Indien een werknemer nieuw in dienst is getreden op of
na 1 januari 2012 – anders dan door contractswisseling -,
een verklaring van de verliezende partij dat de werknemer
beschikt over een door de branche erkend diploma.
Indien het verliezende bedrijf niet voldoet aan de
informatieverplichting als hiervoor bedoeld is het verliezende
bedrijf jegens het winnende bedrijf aansprakelijk voor de hieruit
voortvloeiende schade.
Het bedrijf dat een object verwerft moet een arbeidsovereenkomst
aanbieden binnen vier weken na ontvangst van de informatie
van de verliezende werkgever, maar niet later dan 10 werkdagen
voor de ingangsdatum van het onderhavige contract. Indien
het verwervende bedrijf nalatig is bij het nakomen van deze
verplichting en het verliezende bedrijf als gevolg van deze
nalatigheid schade lijdt, kan de schade door het verliezende
bedrijf op het verwervende bedrijf worden verhaald.

Bijzondere regels grote aanbestedingen
(objecten met een waarde van € 500.000 of meer per jaar)
9. In de offertefase dient het huidige schoonmaakbedrijf op verzoek de
gegevens van de werknemers binnen 5 werkdagen (geanonimiseerd)
aan bedrijven ter beschikking te stellen die willen inschrijven.
10. Om de werkdruk te meten worden de in de CAO ARBO opgenomen
werkdrukmeters ingezet: 6 maanden voor expiratie van het contract
door het verliezende bedrijf en 6 maanden na start van het nieuwe
contract door het verwervende bedrijf. De bedrijven zijn verplicht
de uitkomsten van de werkdrukmeting ter beschikking te stellen
aan de RAS. De resultaten van de werkdrukmeting worden met de
werknemers besproken.
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Werknemers die niet in aanmerking komen voor een aanbieding
11. Werknemers die niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd
in lid 2 worden door de werkgever herplaatst binnen de regio met
inachtneming van het hiernavolgende:
-- vacatures binnen de regio voor passende functies worden
aangeboden aan de werknemer. Het betreft vacatures die 3
maanden of korter voorafgaand aan de contractswisseling zijn
ontstaan;
-- als sprake is van een passende functie zullen contracten voor
bepaalde tijd binnen de regio worden beëindigd ten gunste van de
werknemer met een contract voor onbepaalde duur die op grond
van dit artikel dient te worden herplaatst.
12. Werknemers die in verband met de duur van de arbeidsongeschiktheid,
zoals genoemd in lid 2, geen arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden
vanuit de verwervende werkgever, blijven in dienst van de verliezende
werkgever die ook verder verantwoordelijk blijft voor de re-integratie.
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:670 BW geldt dat
indien de verliezende werkgever voor de hier bedoelde werknemer(s)
ontbinding vraagt van de arbeidsovereenkomst anders dan om een
dringende reden, de werkgever aan de werknemer een vergoeding
verschuldigd is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De
vergoeding is gelijk aan de resterende loondoorbetalingsverplichting
conform artikel 31 CAO, gerekend vanaf het moment van beëindiging
van de arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de
werknemer zijn re-integratieverplichting volledig nakomt.
Verhouding tot wetgeving
13. Indien de wet overgang van onderneming van toepassing is, geldt deze
boven de bepalingen in dit artikel.

ONTSLAG
Pas als de herplaatsingsprocedure als bedoeld in artikel 38 lid 11
CAO een maand na de contractswisseling nog niet heeft geleid tot het
aanbieden van een passende functie, heeft de werkgever de mogelijkheid
de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als bedrijfsvestiging wordt dan
aangemerkt het viercijferig postcodegebied van het object waar de
werknemer werkzaam was, als zijnde een zelfstandig organisatorische
eenheid.
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Artikel 39

