
ONDERHANDELINGSRESULTAAT 

 

Op donderdag 24 oktober jl. heeft de directie van BV Deli-HTL een onderhandelingsresultaat over 

een nieuwe CAO bereikt met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen met de volgende inhoud. Dit 

onderhandelingsresultaat wordt met een positief advies voorgelegd. 

Looptijd 

De CAO heeft een looptijd van 18 maanden,  van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2014. 

Inkomen 

Per 1 juli 2013 worden de feitelijke salarissen en de salarisschalen met 1,75% en per 1 juli 2014 met 

1% structureel verhoogd.  Daarnaast wordt in januari 2014 aan iedere medewerker die op 1 januari 

2014 in dienst is, een eenmalige uitkering betaald van 200 euro netto.  

Consignatieregeling 

De consignatieregeling wordt per 1 juli 2013 als volgt aangepast: 

- maandag tot en met vrijdag  0,75% 

- zaterdag en zondag   2,0% 

- feestdagen   2,5%  

 

Bonussysteem 

In de periode juni 2013 tot juni 2014 wordt een pilot gestart naar prestatiegericht belonen. Na deze 

pilot vindt de evaluatie met vakbonden plaats. Na de evaluatie zal een go/no go beslissing worden 

genomen  en alsdan wordt de systematiek al dan niet structureel in de CAO  opgenomen. Uitleg over 

deze systematiek aan medewerkers vindt plaats op 11 november a.s. tijdens een 

personeelsinformatie bijeenkomst.  

Voorwaarden voor de pilot: 

- faciliteren (aparte ruimte, beschikbare tijd en vervanging) 

- functioneringsgesprekken ieder kwartaal en beoordelingsgesprek in juni 

- beoordelingscriteria en –systematiek, alsmede aanverwante formulieren en 

communicatieplan worden aan ondernemingsraad ter instemming voorgelegd en met de 

vakorganisaties gecommuniceerd 

- een OR lid neemt zitting in de bezwaarcommissie 

- indien een medewerker te laat wordt beoordeeld volgt automatisch een goede beoordeling 

- medewerker wordt tijdig gewezen op onvoldoende functioneren zodat hij/zij de kans krijgt 

zich te verbeteren binnen de beoordelingstermijn. 

 

 

 

 



Onderstaande percentages worden in juli/augustus 2014, als de volledige cyclus is doorlopen, als 

bonus aan de medewerkers uitbetaald. Deze percentages worden gebaseerd op het jaarsalaris, 

zijnde 13 keer het periodesalaris. 

- Onvoldoende functioneren  0% 

- Nog te ontwikkelen/verbeteren 0% 

- Goed     0,25% 

- Zeer goed    0,5% 

- Uitstekend     0,75% 

   

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

De premie voor de gedifferentieerde WGA zal gedurende de looptijd van de CAO niet voor 50% op 

de werknemers worden verhaald. 

Uitbreiding productielijn  

Per 1 januari 2014 worden voor die medewerkers die destijds vanuit de filler zijn overgeplaatst naar 

de Tulip lijn gestart met de afbouw van het salaris conform art. 7 lid 3.c. van de CAO. Deze 

medewerkers hebben gedurende de looptijd van deze CAO een terugkeergarantie (conform eerder 

gemaakte afspraken). 

Diversen 

Het einde dienstverband wordt  per 1 januari 2014 gekoppeld aan de AOW gerechtigde leeftijd. 

Andere artikelen binnen de CAO, op dit moment gekoppeld aan de 65 jarige leeftijd, worden 

vervangen door de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Het periodiek overleg zal weer worden opgestart. 

Er zal een stuurgroep duurzame inzetbaarheid worden geformeerd die zich gaat bezighouden met 

inzetbaarheid in alle levensfasen. De beide vakverenigingen zullen kenbaar maken wie haar 

vertegenwoordigers worden in deze groep. 

 

 


