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CAO EINDBOD  
 
 
Datum  :  28 augustus 2014 
From  : Papyrus Groep Nederland 
Attention to :  Vakorganisaties, Directie, AWVN 
Subject : Gewijzigd CAO eindbod Papyrus/ Changed final offer Papyrus 
 

 
Looptijd contract/Duration contract 
 
1 juli 2014 – 30 juni 2015 
July 1 2014 – June 30, 2015 
 
Salaris review/Salary review 
 
Deze periode zal worden verschoven van 1 januari naar 1 maart in verband met de 
eindejaarsbeoordelingen die in januari en februari plaatsvinden. 
 
Een eenmalige uitkering voor diegene die voor een functionele verhoging in aanmerking 
komen van 2 maanden (het bruto bedrag van de verhoging over die maanden), uitbetaald in 
maart 2015. Alleen voor 2015. 
 
This period will be postponed from January to March in relation to the performance process 
that will take in January and February. 
 
A one-off allowance for the employees who will be eligible for a functional increase referring 
to the amount of 2 months gross increase. Only for 2015. 
 
Structurele loonsverhoging/General increase 
 
0,7% per 1 maart 2015 
0,7% per March 1, 2015 
 
Sociaal Plan 
Het huidige sociaal plan zal worden verlengd tot en met 31 december 2014. 
 
The current social plan will be extended until December 31, 2014. 
  
Pensioen 
 
Er zal het komende jaar worden in het kader van wijziging pensioencontract worden 
onderzocht of het huidige pensioenopbouw percentage kan worden verhoogd van 1,75% 
naar het fiscale maximum van 1,875%.  
 
De werknemersbijdrage is de afgelopen 3 jaar 25% geweest in plaats van 33% (1/3 
medewerker/2/3 werkgever). Per 1 januari 2015 zal de werknemersbijdrage in 2 jaar worden 
verhoogd naar het niveau dat 1/3 deel van de premie door de werknemers zal worden 
betaald. De huidige werknemersbijdrage is 6% van de pensioengrondslag. Per 1 januari 
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2015 zal deze worden verhoogd naar 7% van de pensioengrondslag. Per 1 januari 2016 zal 
deze worden verhoogd naar 8% van de pensioengrondslag. 
 
The coming year – in relation to the pension new contract NN – there will be investigated if 
the pension accrual rate can be lifted from 1,75% to 1,81% (the maximum by law).  
Per January 2015 the employees contribution 
 
De employees contribution is not in line with the CLA agreements for the last 3 years. This 
has been 25% instead of 33% (1/3 of the total premium employee/2/3 for employer). Per 
January 2015 the employees contribution will be increased in 2 years to the level that 1/3 of 
the premium will be paid by the employees. The current employees contribution is 6% of the 
pension base. Per January 2015 the contribution will be increased to 7% of the pension 
base. Per January 2016 the pension contribution for the employee will be increased to 8% of 
the pension base. 
  
Stagiairs 
 
We streven naar de inzet van minimaal 2 stagiairs per jaar. 
 
We have the intention to place at least 2 trainees per year. 
 
Werkgeversbijdrage vakorganisaties 
 
We zullen gedurende de looptijd van de komende cao de werkgeversbijdrage van € 1000 per 
vakorganisatie voortzetten. 
 
We will continue the employers contribution to both unions from € 1000 per union during the 
next CLA period. 
 
Werkkostenregeling en vakbondscontributie 
 
In 2014 zullen we dit toepassen. In 2015 afhankelijk van het effect werkkostenregeling, zal 
dit al dan niet plaatsvinden. 
 
Tax advantage union contribution: for 2014 we will take fort his. For 2015 this will dependent 
of the effect of the work cost arrangement (new legislation). 
 
Ziekteverzuim uitbetaling gedurende 2 jaar ziekte/sickness payment during the first 2 
years 
 
De wijze van uitbetaling tijdens 2 jaar ziekte zal als volgt worden gewijzigd: 
 
1e jaar: 6 maanden 100%, 6 maanden 90 %, 2e jaar 6 maanden 80%, 6 maanden 70% 
 
Het artikel in de cao m.b.t. de uitbetaling bij arbeidstherapeutisch werken zal worden 
aangepast naar deze nieuwe periodes (Hoofdstuk 6, artikel 3, lid g) 
 
The proposal is to change the payment during sickness to: 
 
1st year: 6 months 100%, 6 months 90%, 2nd year: 6 months 80%, 6 months 70%. 
The article in the CLA which refers to therapeutic working will be adapted to these new 
periods (Chapter 6, article 3, g). 
 
HR/MP 
 


