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Op 31 juli 2012 hebben Jaarbeurs en vakorganisaties na intensief en constructief overleg de cao-

onderhandelingen afgerond. De onderhandelingen werden gevoerd binnen de context van  moeilijke 

marktomstandigheden en het complexe pensioendossier waarover ook intern is gecommuniceerd. 

Binnen de beperkte mogelijkheden zijn cao partijen tot het uiterste gegaan om tot een passende 

uitkomst te komen waardoor toch nog onderstaand onderhandelingsresultaat kon worden bereikt.  

Vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat aan hun leden voorleggen. 

 Looptijd en inkomen 

 Looptijd: twee jaar van 1 januari 2012 t/m 31 december 2013. 

 Inkomen 

o Per 1 januari 2012 een structurele verhoging van 5% 

o Per 1 januari 2012 vervalt de toeslag levensloop/PCB van 4,1% en wordt 0,1% 

toegevoegd aan het PCB (aanpassing CAO bijlage 5 PCB) 

o Per 1 oktober 2012 een structurele verhoging van 1% 

o Per 1 juli 2013 een structurele verhoging van 1%  

o Per 1 oktober 2013 een structurele verhoging van 0,25% 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

        Arbeidsmarkt 

 Bij de vervulling van nieuwe vacatures zal Jaarbeurs zich blijven inzetten om  mensen 

met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt, zoals (gedeeltelijk) 

arbeidsgehandicapten, Wajong jongeren zonder startkwalificatie/beroepservaring 

e.d. kansen te bieden. Jaarbeurs blijft zeer actief als leer-/werkbedrijf (m.n. JBU), 

met snuffelstages, als stage verlenend bedrijf (met meer dan 50 stagiaires per jaar) 

etc.  

 In dit verband wordt bijzondere aandacht gegeven aan de werving van ouderen 

(55+); de eventuele fiscale voordelen voor werkgever zullen worden ingezet voor 

verbetering van de inzetbaarheid door relevante extra opleiding, training en 

coaching van deze doelgroep. 

Separaat zal in een bijlage door de werkgever worden aangegeven welke acties en 

aantallen medewerkers onder deze inspanning actief zijn. 

Internationale Solidariteit: 

 Onder het motto: “grenzeloos solidair” zal Jaarbeurs een financiële bijdrage leveren 

van € 5.000,- aan in dit kader door FNV Bondgenoten aangedragen internationale 

projecten gericht op armoedebestrijding en de versterking van de vakbonden. Het 

gaat om het verbeteren van de positie van werknemers wereldwijd.   



 

Seniorendagen (57+/artikel 6.3). 

Deze regeling was oorspronkelijk bedoeld om de vijf jaar te overbruggen 
voorafgaand aan de pre  pensionering op leeftijd 62 jaar. Nu de richtleeftijd is geënt 
op de wettelijke AOW leeftijd en daaraan gekoppelde pensionering bij 65 jaar of 
later (zie ook artikel 5.10)*, wordt de regeling als volgt aangepast. Alleen 
medewerkers in dienst vóór  01.01.2007 kunnen zoals eerder vastgesteld van deze 
regeling gebruik maken.  

- De seniorendagen blijven gelden voor een periode van maximaal 5 jaar te 
rekenen vanaf 1 januari 2012.  

-           Medewerkers die op peildatum 31.12.2011 gebruik maken van deze  
                 regeling kunnen ongewijzigd gebruik maken van de bestaande regeling.  

-           Medewerkers die tussen 01.01.2012 en 01.01.2014 in aanmerking komen 
voor deze regeling kunnen kiezen voor deelname vanaf 57 jaar (rechten 
gedeeld door het aantal jaren tot de toekomstige pensioendatum) of 
deelname vanaf 5 jaar voor de toekomstige pensioendatum. 

                     Voorbeeld**;  Iemand is geboren op 1-5-1955 en kan in 2012 gebruik maken 
van de regeling.  Voor deze medewerker geldt volgens de nieuwe wetgeving 
een AOW leeftijd/ingangsdatum pensioen van 66 jaar en 6 maanden. De 
pensioendatum wordt dan 1-11-2021. Betrokkene kan kiezen; 

A. Rechten 5 jaar (totaal 1404 uur) delen door 9 jaar en 6 maanden = 147,8 
uur per jaar vanaf 1-5-2012. 

B. Deelname  verschuiven naar 1-11-2016 (5 jaar voor toekomstige 
pensioendatum). 

-                    Voor medewerkers die vanaf de peildatum 01-01-2014 nog gebruik kunnen 
maken van deze regeling, verschuift de ingangsdatum naar 5 jaar voor de 
toekomstige pensioendatum.  

                     Voorbeeld**;  In 2022 is de AOW leeftijd/ingangsdatum pensioen 66 jaar en 
9 maanden en gaat in op de dag dat men 66 jaar en 9 maanden wordt. Vijf 
jaar voor deze datum gaat de regeling in (artikel 6.3.2). 

*   Uiteraard geldt de regeling onder voorbehoud van nadere wet- of regelgeving.  

** Aan de  (berekening van de) voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.  

 Pensioen 

 Met ingang van 1 januari 2012 wordt de pensioenpremie voor de bestaande 

pensioenregeling van de Stichting Jaarbeurs Pensioenfonds verhoogd van 12,5% naar 14,5% 

van de salarissom, onder handhaving van de verdeling van 2/3 voor rekening van de 

werkgever en 1/3 voor rekening van de werknemer.  

 

 Vakantiewetgeving 

 

 De intern gecommuniceerde aangepaste vakantieregeling ten gevolge van nieuwe 

wetgeving wordt door cao partijen bekrachtigd met de volgende opmerking: de in  

voorafgaande jaren opgebouwde wettelijke vakantiedagen komen niet eerder te 

vervallen dan per 1 juli 2014; daarna is de eerder genoemde regeling van toepassing. 

 

 

 

 



 Consignatie (Storing-/piketdienst artikel 8.2) 

  

 Operatie: 

Teneinde de werkdruk van te veel 24/7 storingsdiensten voor onze 

installatiemonteurs te verminderen is met VIOS Contract onderhoud afgesproken 

dat er ook twee gekwalificeerde (reeds aanwezige) medewerkers worden ingezet 

voor deze storingsdiensten. De eigen monteurs hebben gezamenlijk een 

takenoverzicht aangeleverd en zullen de twee VCO monteurs inwerken.  

In de loop van de 2e helft 2012 zal dit operationeel zijn. 

 

 Vergoeding: 

De bestaande consignatie vergoeding wordt per  1 januari 2012 verhoogd naar € 

120,-; deze vergoeding wordt voortaan per 1 januari van enig jaar aangepast aan de 

dan geldende cao verhoging 

 

              ADV/ gemiddelde arbeidsduur 

 

 Op verzoek van de medewerker kan – in overleg en met voorafgaande goedkeuring 

door de werkgever-  de gemiddelde arbeidsduur worden verhoogd van 36 naar 

maximaal 42 uur. Uitgangspunt voor deze regeling is (individueel) maatwerk op 

vrijwillige basis met wederzijds goedvinden. Als geen andersluidende afspraken zijn 

gemaakt, geldt dat het salaris tijdsevenredig stijgt met de arbeidsduurverlenging en 

meetelt voor de gebruikelijke regelingen (pensioen, vakantietoeslag). 

    

Werkgeversbijdrageregeling 

 

 De bestaande (AWVN) werkgeversbijdrageregeling wordt gecontinueerd. 

 

Redactionele wijzigingen 

 

 Het ontslag van rechtswege en ingang ouderdomspensioen worden gekoppeld aan het 

bereiken van de wettelijke AOW gerechtigde leeftijd (artikel 5.10 aanpassen). 

 De regelingen spaarloon en levensloop komen te vervallen (artikel 16 

vervalt/aanpassen). 

 De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt bij Jaarbeurs vooraf plaats hetgeen tot de 

situatie leidt dat medewerkers die het bedrijf verlaten, korter gaan werken etc. een deel 

moeten terugbetalen. Jaarbeurs wenst in samenspraak met de OR te bezien of kan 

worden overgegaan naar “uitbetaling achteraf”, onder voorwaarde dat de bevoegde OR 

(en) vooraf betrokken worden en instemmen met een verantwoorde invoering- en/of 

overgangsregeling. In dat geval zal artikel 12 zodanig worden aangepast dat 

vakantietoeslagbetaling vanaf 2013 of later achteraf zal plaatsvinden, dan wel per 

maand conform de PCB–regeling  (CAO bijlage 5). 

 Artikel 12.2  zal in ieder geval geactualiseerd worden (vervallen genoemd minimum, niet 

meer juist).  

 Aanpassing CAO bijlage 1 (salarisschalen) en CAO bijlage 5 (Persoonlijk CAO Budget). 

 

Aldus overeengekomen en getekend, 
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