
 
 
 
 
Onderhandelingsresultaat CAO Low & Bonar 2017 - 2019 
 
Looptijd 
De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en wel van 1 april 2017 tot en met  
31 maart 2019. 
 
Lonen 
De salarissen en de salarisschalen worden per 1 april 2017 verhoogd met 1,5%, per 1 
oktober 2017 met 0,25% en per 1 april 2018 met 1,75%. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Medewerkers worden gefaciliteerd in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid met 
betrekking tot hun inzetbaarheid om zo de lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling zo 
optimaal mogelijk te houden. Hiertoe wordt voor iedere medewerker € 350 bruto per 
kalenderjaar ter beschikking gesteld. Voorfinanciering is, onder voorwaarden, 
bespreekbaar. Er kan voor maximaal 3 jaar worden gespaard. Bij de besteding van de 
gezamenlijke individuele budgetten zal in enig jaar niet meer kunnen worden besteed 
dan de ruimte in de WKR (Werkkostenregeling) in dat jaar toelaat. 
 
Flexibele posities  
Low & Bonar zal zich inspannen om gedurende de looptijd van de cao een 3-tal 
medewerkers die op flexibele basis werkzaam zijn een arbeidscontract aan te bieden. 
 
Wajongers / mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
Gedurende de looptijd van de cao zal de werkgever zich inspannen om 3 plaatsen ter 
beschikking te stellen aan Wajongers / mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Waarnemingstoelage 
De waarneming van hogere functies zal, waar mogelijk, consequenter worden 
toegepast. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Low & Bonar is bereid om eenmalig solidariteitsprojecten rond dit thema financieel te 
ondersteunen van CNV Internationaal, FNV Mondiaal en Level Foundation, ieder voor 
een bedrag van € 2.000. 
 
Mantelzorg 
Low & Bonar is bereid in het reeds bestaande artikel over mantelzorg in de cao toe te 
voegen dat een medewerker, zo nodig, ondersteuning mag vragen van de 
vertrouwenspersoon bij de BGD. Terugkeer naar de oorspronkelijke arbeidsduur na een 
periode van mantelzorg is bespreekbaar, mits hierover tevoren goede afspraken worden 
gemaakt. 
 



 

 
 
 
 
Uitbreiden van hoeveelheid te kopen verlofdagen 
Low & Bonar is bereid om het aantal te kopen verlofuren te verhogen van maximaal 80 
uren per jaar naar 184 uren per verlofjaar. 
 
Fiscaalvriendelijke verrekening van de vakbondscontributie  
Leden van vakorganisaties kunnen, voor zolang dit fiscaal is toegestaan, gebruik maken 
van de mogelijkheid de vakbondscontributie te laten aftrekken van het bruto loon of 
andere inkomensbestanddelen. Wijzigingen in de fiscale regelgeving zullen nimmer door 
de werkgever worden gecompenseerd. 
 


