
Principeakkoord cao Fundeon   
 
Na diverse  bijeenkomsten hebben op 25 mei de cao partijen een principeakkoord bereikt over 
een nieuwe cao Fundeon. Het overleg was dit jaar intensief en vooral ook tijdrovend omdat          
één van de pensioenregelingen als gevolg van de actuele pensioenwetgeving aanpassing 
behoefde. In verband met een zorgvuldige besluitvorming rond de betrokken pensioenregeling 
hebben zowel Fundeon als ook de vakorganisaties zich laten bijstaan door een deskundig 
pensioenbureau. Hieronder geven wij de belangrijkste afspraken met betrekking tot het 
principeakkoord weer: 

1. Looptijd cao: 1-1-2011 tot 1-1-2012 
2. Collectieve loonstijging van 0,5% per 1 januari en 0,5% per 1 juli 2011; 
3. Aanpassing van afspraken over de toeslagen (indexatie) van de pensioenregeling 

Nationale Nederlanden voor alle actieve werknemers. De afspraak is niet van 
toepassing voor de werknemers die onder de regeling vallen die voorheen 
administratief werd beheerd door Aegon (regeling meegekomen vanuit Bouwradius). 
De wijziging houdt het volgende in: de onvoorwaardelijke indexatie van de 
pensioenrechten blijft op basis van dezelfde uitgangspunten bestaan zolang de 
werknemer in dienst is bij Fundeon. Deze indexatie wordt voorwaardelijk na 
dienstverlating / pensionering. De voorwaarden zijn besproken in het overleg van 25 
mei en zullen worden vastgelegd in een reglement en depotovereenkomst. De 
grondslag voor de pensioenberekening wordt verbeterd. Er komt een apart financieel 
depot dat voor indexatie zal worden aangewend. Ingangsdatum: 1 juli 2011.   

4. Verhoging van de tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering van € 10,-  
naar € 15,- bruto per maand ( artikel 40, lid 2a ) ingaande 1 januari 2011; 

5. Verhoging van de werkkamervergoeding van € 16,-  naar € 25,- per maand, netto uit te 
betalen voor zover fiscaal toegestaan. Deze vergoeding wordt geïndexeerd conform 
CPI;  

6. Er wordt een werkgroep samengesteld  bestaande uit vertegenwoordigers van Fundeon 
en de vakorganisaties teneinde nader invulling te geven aan leeftijdsbewust 
personeelsbeleid.  Het resultaat wordt ingezet bij de bespreking van de cao Fundeon 
2012; 

7. In 2011 wordt door Fundeon nader beleid geformuleerd m.b.t. de regelingen rond 
parttime-arbeid, in eerste aanleg met de Ondernemingsraad en desgewenst op cao 
niveau indien bestaande cao bepalingen aanpassing behoeven; 

8. Fundeon zal in 2011 bewaken dat alle medewerkers in de gelegenheid worden gesteld 
om via de Fundeon Academie invulling te geven aan de persoonlijke ontwikkeling;   

 
De werknemers waarvan de pensioenregeling wordt aangepast zullen binnenkort schriftelijk 
worden uitgenodigd om zich aan te melden voor een informatiebijeenkomst te Harderwijk op 
woensdag 15 juni om 15.00 uur.  
Zodra een definitief akkoord is bereikt zal het voorgaande zo spoedig mogelijk 
(administratief) worden uitgevoerd, en waar van toepassing met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2011. Daartoe zullen de vakorganisaties hun leden kort na de informatiebijeenkomst 
raadplegen.   
 
25 mei 2011,  
Directie Fundeon 
ABVAKABO FNV 
CNV Vakmensen 
Vakvereniging Het Zwarte Corps  


