
 

 

Bolsward, 24-04-2013 
 
 
 
CAO Principe akkoord   
 
Na 3 cao onderhandelingsrondes zijn werkgever en vakverenigingen het volgende resultaat 
overeengekomen met betrekking tot een 1 jarige cao: 
 
 
1) Het niveau van uitzendkrachten zal in het reguliere overleg met vakverenigingen gemonitord 
worden. Daarnaast zal gedurende de looptijd van de cao de eigen bezetting met   6 formatieplaatsen 
uitgebreid worden ter reductie van het aantal flexkrachten.  
 
2) We willen met een externe roosterdeskundige in samenwerking met de 4 ploegendienst 
medewerkers – kostenneutraal – naar betere vormen van inroostering zoeken zodat mensen langer fit 
aan het werk blijven en we de belastende 6 achtereenvolgende nachtdiensten in het 4 ploegendienst 
rooster kwijt raken. 
 
3) Gedurende de looptijd van de cao wordt de afspraak om een WAJONG’er te plaatsen 
gecontinueerd. 
 
4) De werkkostenregeling wordt zo laat als wettelijk mogelijk is doorgevoerd. 
  
5) Gedurende de looptijd van de cao zal voor iedere medewerker die een aanvullende 
zorgverzekeringbewijs overlegt, de aanvulling zorgverzekering ad € 10, - bruto per maand verhoogd 
wordt tot € 25,- bruto.  
 
6) Per 01-01-2014 zal de pensioenvoorziening bij het BPL ondergebracht worden.  
 
7) De 1 % levenslooptoeslag vervalt per 01-04-2013 en is geïntegreerd in het loonbod.  
 
8) A) De ontziemaatregelen worden gerelateerd aan de persoonlijke AOW ingangsdatum.  
Ingaande 01-04-2016 worden de ontziemaatregelen anders vormgegeven en gekoppeld aan de 
periode voorafgaand aan de persoonlijke AOW leeftijd.  
De overlegde teksten (zie bijlage) worden per 01-04-2016 ingevoerd. Bij overeenstemming over het 
levensfasebeleid is een andere invulling op details en/of een andere fasering mogelijk. 
 
 
B) Overeengekomen is een paritaire werkgroep leeftijdsgebonden personeelsbeleid. In deze 
werkgroep komen onderwerpen aan de orde als: 
- Balans werk - privé 
- leeftijdsverlofdagen 
- 4 ploegendienst 
- het nieuwe werken 
- zelfroosteren 
- life style adviezen op maat. 
 
9) Aan perspectiefverklaringen voor jongeren wordt meegewerkt ter verkrijging van een hypotheek.  
 
10) In de looptijd van de cao zal de  fiscale verrekening van de vakbondscontributie worden 
gecontinueerd. 
 
11) Idem als 10 voor het fietsenproject. 
 
12) Idem als 10.voor de  toe te passen fiscale reiskostenregeling.  



  
13) Voor degenen die vallen onder de variabele dagdienstwerktijden worden de bloktijden beperken 
zodat er meer keuzevrijheid ontstaat; en wel door de verplichte eerste aanwezigheidstijd te verleggen 
van 09.00 uur ’s ochtends naar 09.30 uur ‘s ochtends en de verplichte aanwezigheidstijd ’s middags 
te vervroegen van 16.00 uur naar 15.30 uur, resp. op vrijdagmiddag van 15.00 uur ’s middags naar 
14.30 uur.  
Na een jaar zullen we evalueren en bezien of deze extra ruimte in variabele werktijd vanuit 
bedrijfsperspectief en vanuit individueel perspectief goed bevallen is. 
 
14) De zogenaamde AWVN  regeling wordt gecontinueerd.  
 
15) Ingaande 01-04-2013 worden de lonen en schaalsalarissen verhoogd met 2,5% inclusief de 
vervallen levensloopbijdrage, waardoor deze pensioengevend is geworden, en meegenomen wordt in 
grondslagen voor vakantiegeld, dertiende maand, ploegentoeslagen en overwerk.  
 
Met vriendelijke groet, 
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Directeur         Fabrieksdirecteur 
 
 
 
Harry Vellenga  
FNV Bondgenoten 
 
 
 
Siward Swart 
CNV vakmensen 
 
 
Rene Koorn 
De Unie 

 
 


