
OVERZICHT AFSPRAKEN OVERLEG CAO LEO 

 
Er is een CAO afgesproken voor 18 maanden, van 2 januari 2012 tot en met 30 juni 2013. 
 
Op 1 juli 2012 worden de lonen aangepast met 0,75%. 
 
Op 1 januari 2013 worden de lonen aangepast met 1% en worden de percentages voor de  
jeugdlonen zoals opgenomen in artikel 35 lid 3 aangepast. Tevens worden de vergoedingen 
uit de CAO aangepast met de prijsindex. De percentages voor de jeugdlonen worden als 
volgt: 
15 jaar 35% (was 30%)   18 jaar 68% (was 66%)  
16 jaar 46% (was 42%)   19 jaar 80% (was 78%)  
17 jaar 57% (was 54%)   20 jaar 90% (was 90%)  
 
 Op 1 juni 2013 worden de lonen aangepast met 0,75%. 
 
In de CAO wordt een tekst opgenomen over mantelzorg. Hierin worden afspraken gemaakt 
over de wijze waarop de werknemer in staat zal worden gesteld mantelzorg te verlenen, 
waarbij overbelasting van de werknemer wordt voorkomen. Inzet van overuren of meeruren 
wordt hiervoor mogelijk in afwijking van de bepalingen in de cao artikelen 24 en 50.  
 
- Artikel 45 lid 2.  

‘Diplomatoeslag’ vervangen door ‘toeslag’.  
- Artikel 59 lid 3.  

Voor kleine verteringen tijdens de reis en huisvesting verstrekt de werkgever een 
verblijfsvergoeding van € 6,70 per dag tenzij de kosten volledig door de werkgever zijn 
betaald. (De vergoedingen worden per 1-1-2013 geïndexeerd ) 

- Artikel 60. Vakantiedagen  
De nieuwe vakantiewet wordt zonder afwijkingen opgenomen in de CAO met de 
volgende aanvullingen:  
o Toevoeging van aantallen maanden in lid 3.  
o Handhaven van mogelijkheid in lid 6 tot opsparen van 35 dagen.  
o Werknemer moet vakantiedagen schriftelijk aanvragen, werkgever moet fiatteren of 

afwijzen.  
o Vakantiejaar wijzigen in kalenderjaar, 1 maart blijft peildatum ten behoeve van lid 3.  
o Opbouw scheiden in wettelijke en bovenwettelijke dagen.  
o Dagen opgebouwd vòòr 1-1-12 behouden de verjaringstermijn van 5 jaar.  
o Zieke werknemers bouwen vanaf 1-1-12 de wettelijke vakantiedagen op. 
o Als overuren en atv-dagen (van vòòr 1-1-2012) als vakantiedagen zijn genoteerd, 

verjaren deze na 5 jaar.  
- Artikel 79 lid 6.  

“Vakbondsscholing” wordt vervangen door “vakbondsactiviteiten”.  
 
Daarnaast worden nog een aantal tekstuele aanpassingen gedaan. 


