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Op 8 januari jl. is tijdens de derde overlegronde overeenstemming 
bereikt over onderhandelaarsakkoord voor de Cao 2013. 

Hieronder de voornaamste punten van het akkoord. Wij bespreken 
dit graag met u op 17 januari tijdens het u bekende kroketmoment 
tussen 12.00 en 13.00 uur.  

Overeengekomen is een Cao voor 1 jaar, van 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013. De intentie is om de Cao van 2013 ook voor 2014 te 
laten gelden met eenzelfde loonsverhoging als in 2013 en ook met de nu 
overeengekomen werkgelegenheidsgarantie voor dit jaar. Maar op dit 
moment zijn er te veel onzekere factoren om de afspraak van 2013 nu 
ook te maken voor 2014. 

 

De hoofdpunten  

De lonen worden met ingang van 1 januari met 1 % structureel verhoogd 
en de eindejaarsuitkering wordt met 0,25% verhoogd. Hierbij moet in 
ogenschouw genomen worden dat voor het jaar 2013 er door de 
werkgever een werkgelegenheidsgarantie wordt gegeven.  

Wij zijn van oordeel dat hiermee een goede balans gevonden is tussen 
een gematigde loonontwikkeling en werkzekerheid voor het jaar 2013. 

Het scholingsbudget wordt verhoogd van nu 3 % van de totale loonsom 
naar 5 % o.a. voor studie- en loopbaanadvies etc. 

De artikelen in de Cao met betrekking tot de levensloop en de 
spaarloonregeling worden geschrapt om dat deze regeling niet meer 
bestaan. 

 

Technische wijzigingen 



In artikel 7 wordt gewijzigd dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij de 
ingang van de AOW, tenzij werkgever en werknemer anders 
overeenkomen.  

In artikel 10 zal een betere omschrijving van het begrip reorganisatie 
worden opgenomen. 

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving wordt bijlage 1 gewijzigd. 
Dit betreft de opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid. Tot 
2012 was het zo dat alleen gedurende het eerste halfjaar van de 
arbeidsongeschiktheid vakantiedagen werden opgebouwd. Het 
Europese hof heeft in 2011 uitgesproken dat deze Nederlandse 
wetgeving, die in de meeste Cao’s zo was vastgelegd, in strijd is met de 
Europese wetgeving. 

Nederland heeft de wetgeving in 2011 gewijzigd maar op een 
merkwaardige manier door een onderscheid te maken tussen de 
wettelijke en de bovenwettelijke vakantie dagen. Maar daar mag dan 
weer per Cao van worden afgeweken. 

In het overleg hebben Cao partijen er voor gekozen de gewijzigde 
wetgeving zo eenvoudig mogelijk in de Cao, in bijlage 1, te verwerken.  

- Opbouw van vakantiedagen gaat door tijdens de gehele periode van 
arbeidsongeschiktheid ( 2 jaar). 

- Geen onderscheid tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen. 

- De zogenaamde verjaringstermijn wordt verlengd van nu 6 maanden 
naar 24 maanden. 

- Er wordt een nieuwe bepaling in de Cao opgenomen dat bij vakantie 
met toestemming van de Arbo arts het aantal op te nemen 
vakantiedagen wordt afgeboekt van het vakantiedagen saldo. 

Ene tot slot wordt in bijlage 6 beter omschreven dat er alleen recht op 
een verhuiskostenvergoeding indien de werknemer op verzoek van de 
werkgever verhuist.  

 

Graag lichten wij dit bereikte resultaat mondeling op 17 januari a.s. nader 
toe. 
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