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Principeakkoord pensioen en cao Villeroy & Boch Wellness 
 

Op 5 september 2017 hebben de directie en de vakorganisaties FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen 

een principeakkoord bereikt over de pensioenregeling en over een nieuwe cao voor Villeroy & Boch 

Wellness, met de volgende afspraken.   

 

 

Pensioenregeling 

 

1. Pensioencontract 

De vrijwillige aansluiting van Villeroy & Boch Wellness bij Stichting Pensioenfonds voor de Grafische 

bedrijven (PGB) wordt per 1 januari 2018 voor de duur van 5 jaar verlengd. 

 

2. Inhoud pensioenregeling 

De inhoud van de pensioenregeling wijzigt niet. Dat wil zeggen: 

 middelloon; 

 ongewijzigde definitie van pensioengevend salaris; 

 opbouw ouderdomspensioen (OP) 1,75% per jaar; 

 dezelfde franchise (€ 14.284 per 1 januari 2017); 

 voorwaardelijke indexatie, afgeleid van prijsontwikkeling conform het beleid van PGB. 

 

3. VPL-overgangsregeling 

De VPL-overgangsregeling (met richtleeftijd 65 jaar) wordt conform de in 2005 overeengekomen periode 

voortgezet tot 2021. De pensioenopbouw op grond van deze overgangsregeling wordt in de laatste drie 

jaren (2018, 2019 en 2020) echter gehalveerd. 

 

4. Pensioenpremie 

Werkgever blijft gedurende de nieuwe contractperiode (i.c. tot 1 januari 2023) een vaste pensioenpremie 

betalen van 13,5% van de totale gemaximeerde bruto loonsom. 

Ook de werknemersbijdrage blijft gedurende deze periode ongewijzigd 6,36% van het bruto maandloon. 

 

5. Premieruimte/-tekort 

De premieruimte - het verschil tussen de vaste premie (de 13,5% van de totale gemaximeerde loonsom voor 

rekening van de werkgever plus de werknemersbijdrage, zie punt 4) en de door PGB in rekening gebrachte 

premie - zal aan het einde van de contractperiode als bedoeld onder 1 worden gebruikt voor (extra) 

indexatie voor de werknemers. Bij een premietekort in enig jaar zal de opbouw van pensioen naar rato 

worden verlaagd. 

 

6. Vastlegging afspraken 

De gemaakte pensioenafspraken zullen ook in artikel 18 cao worden verwoord 

 

Cao 

 

7. Looptijd 

De looptijd van de nieuwe cao is 24 maanden, van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019.  

 

8. Loonsverhoging 

De salarissen en de salarisschalen worden gedurende de looptijd als volgt verhoogd: 

 1,75% per 1 juli 2017 (met terugwerkende kracht); 

 1,75% per 1 juli 2018. 

De minimum vakantietoeslag als bedoeld in artikel 12 lid 2 cao wordt met dezelfde percentages verhoogd 

als waarmee de salarissen en de salarisschalen worden verhoogd. 
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9. Gratificatieregeling 

De gratificatie op grond van artikel 13 cao wordt met ingang 1 januari 2018 verhoogd van 7% naar 7,25% en 

vervolgens op 1 januari 2019 verhoogd naar 7,5%.  

 

10. Opleidingen 

Werkgever vindt het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Daarom wordt iedereen in staat 

gesteld deel te nemen aan opleidingen, trainingen en cursussen. De scope van het opleidingsbeleid, nu nog 

vooral gericht op interne ontwikkeling en interne doorstroming, zal worden uitgebreid tot ‘perspectief op een 

andere betaalde functie, intern of extern’. Opleidingsverzoeken tot € 2.000 die binnen deze scope passen 

zullen worden toegekend. Voor opleidingen boven dit bedrag zal overleg plaatsvinden. Werkgever zal 

hiervoor het Opleidingsbeleid, zoals dit in de Interne regelingen staat, aanpassen na overleg met de 

ondernemingsraad. 

 

11. Duurzame inzetbaarheid 

Uitvloeisel van het Wellfit-project is onder andere de voortdurende aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 

Ook in het overleg met de ondernemingsraad staat het onderwerp hoog op de agenda. Actuele 

onderwerpen zijn bijvoorbeeld onderzoek vermindering van het aantal nachtdiensten, onderzoek naar 

behoefte aan meer flexibele roosters en werktijden en (inzicht in de) mogelijkheden voor korter werken en 

deeltijdpensioen. Afgesproken is dat werkgever de vakorganisaties periodiek op de hoogte zal houden van 

de ontwikkelingen op dit gebied.  

 

12. Leefstijl Check 

De zogenaamde guldenprikkelregeling (artikel 15.11 cao) komt ingaande 1 juli 2017 te vervallen. In plaats 

daarvan kunnen werknemers één keer per twee jaar op vrijwillige basis deelnemen aan een Leefstijl Check 

voor rekening van werkgever. 

 

13. Verbetering afbouwregelingen 

- In geval van demotie (vrijwillige overgang naar een lager betaalde functie, artikel 7.3.e.1 cao) geldt er in 

het vervolg een afbouwregeling voor het verschil in salaris in beide functies. Deze afbouwregeling is 

vergelijkbaar met de afbouwregeling ploegendienst (artikel 8.2.d cao). 

- Bovendien zal de afbouwregeling ploegentoeslag (artikel 8.2.d cao) in het vervolg ook gelden als de 

werknemer er zelf voor kiest naar de dagdienst te gaan. Artikel 8.2.d.6 cao (specifiek gericht op de 

medewerker van 55 jaar of ouder) komt echter met ingang van 1 juli 2017 te vervallen. 

 

14. Procesafspraak WW 

Zodra er meer duidelijkheid bestaat over een uitvoerbare oplossing voor reparatie van de WW, zullen cao-

partijen met elkaar in overleg treden over de invulling daarvan voor Villeroy & Boch Wellness. 

 

15. Werkgeversbijdrage 

De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties conform de zogenaamde AWVN-regeling wordt voor de 

looptijd van de cao voortgezet. 

 


