
Toelichting afspraken CAO Loodswezen 
 
En hier de Op 16 oktober 2013 hebben AbvaKabo FNV, VPL en CNV Publieke Zaak en jullie werkgever een 

principe-akkoord voor jullie CAO bereikt.  

 

Korte terugblik 

Op 16 oktober 2013 hebben wij met jullie werkgever een principe-akkoord bereikt. Wij hebben dit akkoord met 

een positief stemadvies bij jullie neergelegd. Vervolgens zijn er op 21 oktober en 25 oktober 

informatiebijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten is het bereikte principe-akkoord gezamenlijk door de 

werkgever, de betrokken vakbonden en een externe pensioendeskundige van Montae Pensioenadvies aan jullie 

toegelicht.  

 

Inhoud van het principe akkoord 

Looptijd, loonsverhogingen en compensatie 

Wij hebben afgesproken dat de CAO een looptijd heeft van 18 maanden, te weten van 1 juli 2013 tot en met 31 

december 2014. De salarissen zullen worden verhoogd met: 

• 0,5 % per 1 juli 2013 

• 0,75 % per 1 januari 2014 

• 0,75 % per 1 juli 2014 

• Door de ontkoppeling van beoordeling en beloning wordt de vrije ruimte in de salaristabel 4 periodieken. 

 

Extra periodiek voor alle medewerkers en een extra compensatie voor FLO-ers 

 Los van deze verhogingen hebben wij een afspraak gemaakt over een extra periodiek voor alle medewerkers. 

Deze afspraak over het extra periodiek valt in een aantal delen uiteen. 

• Aan een medewerker die minimaal vijf jaar in het maximum van zijn salarisschaal zit, wordt een extra 

periodiek van 2,5% van zijn salaris toegekend. 

 

 Aparte regeling voor de mensen met FLO  aanspraken 

• Aan een medewerker die in 2014 minimaal drie jaar in zijn maximale  salarisschaal zit, wordt een extra 

salarisverhoging van 2,5% van zijn salaris toegekend 

• Een medewerker die nog niet het maximum van zijn salarisschaal heeft bereikt, krijgt naast zijn normale 

periodieke verhoging ook een extra periodiek. Als deze medewerker drie jaar in het maximum van zijn 
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salarisschaal zit, krijgt hij eveneens een extra salarisverhoging van 2,5 % van zijn salaris toegekend. Voor alle 

duidelijkheid, de verhoging van 2,5% komt dus bovenop de loonsverhoging die hierboven is genoemd. 

 

Vrije ruimte 

Compensatie eigen bijdrage pensioenregeling voor FLO-ers 

Door de veranderde pensioenregeling voor FLO-ers wordt de eigen bijdrage in 2014 verhoogd. Afgesproken is 

dat de compensatie die deze medewerkers ontvangen wordt herberekend naar de situatie die in 2011 zou zijn 

ontstaan als de FLO-er toen al in die betere pensioenregeling had gezeten. 

 

Nieuwe uittrederegeling 

Over de nieuwe uittrederegeling is –terecht- veel te doen geweest. In de informatiebijeenkomsten hebben wij 

het hier uitgebreid over gehad. In de nieuwe uittrederegeling staat keuzevrijheid voor op. Los van de strenge 

regels van de overheid op de (on)mogelijkheden van vroegtijdig stoppen met werken wordt ook het opbouwen 

van pensioen verder beperkt en stijgt de AOW-leeftijd de komende jaren naar 67 jaar. Deze ontwikkelingen 

kunnen wij niet stoppen, des te meer reden om nu afspraken te maken hoe dit zo goed als mogelijk te 

repareren.  

Er zijn diverse varianten om in deeltijd te werken en daarnaast een aanvulling van de werkgever te ontvangen 

over de uren dat je niet werkt. Ook is er de mogelijkheid om tussen je 57e en 59e jaar je dienstverband te 

beeindigen en een bedrag ineens mee te krijgen of juist te kiezen voor een grotere aanvulling in je pensioen dan 

in de aanvulling tijdens je deeltijdwerkperiode. In de individuele gesprekken die de deze en volgende week 

plaatsvinden wordt dit allemaal uitgelegd, zodat je een goede keuze kan maken.  

 

Arbeidsongeschiktheid 

In het principe-akkoord zijn afspraken gemaakt dat medewerkers die een aanvulling van de uittrederegeling 

hebben, niet de dupe zullen worden als zij langdurig arbeidsongeschikt worden. Afgesproken is dat 

medewerkers in het 1e en het 2e jaar van de ziekteperiode respectievelijk 100% en 70% van het loon en de 

aanvulling ontvangen. Na de periode van 2 jaar blijf je gedurende de overeengekomen periode in dienst van het 

Loodswezen en ontvang je minimaal 70% van je laatstverdiende loon.   

Individueel gesprek 

Heb je nog geen afspraak voor een individueel gesprek? Regel dit dan zo snel als mogelijk. De medewerkers 

met FLO-aanspraken worden hiervoor eerst uitgenodigd. Reden hiervan is dat voor hen voor eind november 

extra pensioenaanspraken moeten worden ingekocht. 
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