
 

 

 

 

 

 

Onderhandelingsresultaat CAO-overleg 2013 
 
Inleiding 

 
Avery Dennison heeft met de vakorganisaties van FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de 

Unie gesprekken gevoerd over de verlenging van de huidige CAO van Avery Dennison.  

 

Op donderdag 22 augustus 2013 is een onderhandelingsresultaat bereikt dat de vakorganisaties 

positief aan hun leden zullen voorleggen.  

 

Het volgende is overeengekomen: 

 

 

1. Looptijd 

 

De nieuwe CAO van Avery Dennison gaat in op 1 april 2013 en eindigt op 1 april 2015. De 

looptijd is 24 maanden. 

 

 

2. Financiële zaken 

 

 Per 1 augustus 2013 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 2%.  

 

 Per 1 april 2014 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 2,25%.  

 

 Het salarisgebouw zal met bovengenoemde verhogingen worden aangepast (zie voetnoot
1
). 

 

 In 2003 is de premiespaarregeling afgeschaft. Voor het kalenderjaar 2013 en 2014 is 

afgesproken dat het voormalig werkgeversdeel premiespaarregeling wordt uitbetaald aan de 

medewerkers. Het betalingsmoment is in de maand oktober van 2013 en 2014.  

 

 Gedurende de looptijd van de CAO zal Avery Dennison afzien van het recht om het 

werknemersdeel van de WGA premie te verhalen . 

 

 Gedurende de looptijd van de CAO wordt de “AWVN regeling” voortgezet, betreffende de 

werkgeversbijdrage aan de bij deze CAO betrokken vakorganisaties. 

 

 Gedurende de looptijd van de CAO zal Avery Dennison meewerken om de 

vakbondscontributie fiscaal te faciliteren voor zover en zolang dit is toegestaan. 

  

                                                 
1
 De oorspronkelijke afspraak luidt als volgt: “Het garantie max % zal worden vergeleken met de Consumenten Prijs Index 

laag inkomen afgeleid (CPI lia) van April. Dit is een door het CBS berekend cijfer dat onder meer in april uitkomt en 
aangeeft wat het indexcijfer is over de afgelopen periode van 12 maanden. Indien het garantie max % kleiner is dan het 
CPI lia, zal het CPI lia % worden toegekend. Dit percentage wordt het gecorrigeerd garantie max % genoemd. Het 
gecorrigeerd garantie max % zal echter nooit hoger zijn dan het CAO salaris verhogingspercentage." Sinds 2006 is CPI 
lia een niet meer bestaand cijfer. Derhalve wordt uitgegaan van CPI alle huishoudens (niet afgeleid). Over de maand juli 
van het jaar 2013 bedraagt dit cijfer 3,1%. 



 

 

 

 

 

 
 

 De bereikbaarheidsvergoeding (art. 3.9.2) en minimum vakantietoeslag (art. 4.2.3) zullen 

worden geïndexeerd met de CAO-stijgingen. De bereikbaarheidstoeslag voor een groep 

verandert van €147,48 per persoon naar €150,43 per 1 augustus 2013 en naar €153,81 bruto 

per 1 april 2014. Voor een individu verandert de vergoeding van €192,86 per persoon naar 

€196,72 per 1 augustus 2013 en naar €201,15 bruto per 1 april 2014. De minimum 

vakantietoeslag verandert van €1.561,32 naar €1.592,55 per 1 augustus 2013 en naar 

€1.628,38 bruto per 1 april 2014.  

 

 

3. Werkgroepen 

 

Gedurende de looptijd van deze CAO zullen de volgende punten besproken worden in een nader 

te vormen werkgroep:  

 Loongebouwrevisie 

 Duurzame inzetbaarheid (ouderenbeleid, studie/scholing) 

 Arbeidsparticipatie (Wajong, werknemers met een arbeidsbeperking, flexwerkers, stages) 

 Flexibiliteit  

 Overwerktoeslagen  

 

Aansluiting wordt gezocht bij het in de voorstellenbrieven van vakorganisaties geformuleerde met 

betrekking tot deze bovengenoemde onderwerpen danwel de door de werkgever voorgestelde 

onderwerpen.  

 

De werkgroep zal door vakorganisaties en werkgever worden ingesteld. De doelstelling van de 

werkgroep is om gedurende de looptijd van de CAO met concrete aanbevelingen te komen voor 

CAO partijen ten behoeve van de eerstvolgende CAO.  

 

 

4. Pensioen 

 

De werkgever zal met de vakorganisaties in overleg treden bij het invoeren van een nieuwe 

pensioenregeling. 

 

Ten aanzien van de huidige pensioenregeling zullen de vakorganisaties vooraf worden 

geïnformeerd over wijzigingen in de premie, franchise, opbouwpercentage en premieverdeling. 

 

 

5. Slotbepaling 

 

Partijen hebben de intentie uitgesproken om voor de afloopdatum van de huidige CAO een 

nieuwe CAO 2015 en verder overeen te komen.  

 

 

Namens Avery Dennison, 23 augustus 2013 

 

 

Alex Sikkens 

HR Director the Netherlands 


