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Eindelijk een onderhandelingsresultaat 
voor een nieuwe Hiswa cao!  
Stem jij voor of tegen?

Na een eindbod van de werkgevers (HISWA vereniging) in de zomer van 

2015, dat na een ledenraadpleging door de FNV werd afgewezen en na een 

onderhandelingsresultaat in januari 2016, dat door de HISWA vereniging 

werd afgewezen, is in maart 2016 opnieuw onderhandeld over de Hiswa 

cao. Het onderhandelingsresultaat dat hierbij is bereikt, luidt als volgt: 

• Cao looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017.

• Cao loonschalen worden tweemaal structureel verhoogd: per 1 juni 

2016 met 1,6% en per 1 juni 2017 met 1,6%.

• In december 2016 ontvangen alle werknemers een eenmalige uit kering 

van € 200, -, naar rato van de duur en omvang van het dienstverband.

• De regelingen voor fiscaalvriendelijke vergoeding van vakbonds-

contributie en fysiotherapie, zoals opgenomen in de Hiswa cao 

2014, worden voortgezet, waarbij uitkering plaats kan vinden 

 binnen de nieuw ingevoerde werkkostenregeling, dan wel op andere 

wijze als de werkgever daarvoor kiest.

• Reparatie opbouw WW en derde jaar WW en de WGA worden  gerepareerd.

• Partijen voeren in 2016 een 0-meting naar de stand van zaken in de 

branches. Op grond van de resultaten kunnen eventueel nadere 

afspraken worden gemaakt over de inspanning van werkgevers, 

waaronder een informatieronde onder werkgevers en werknemers 

ten einde werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten in de 

 branche te bevorderen.

• De cao-teksten worden aangepast aan de verplichtingen, die volgen 

uit de Wet Werk en Zekerheid.

• Het traject met betrekking tot de integratie van de cao’s SZS en 

Hiswa voortgezet.

• Partijen staan positief tegenover een objectieve regeling voor de 

beloning van jongeren op basis van werkervaring en opleiding. Dit 

onderwerp zal verder worden uitgewerkt binnen het integratie-

traject van de cao’s Hiswa en SZS.

• Binnen het integratietraject van de cao’s Hiswa en SZS wordt het 

onderwerp seniorendagen besproken als onderdeel van de duur - 

zame inzetbaarheid van werknemers, met dien verstande dat bij de 

 waardering van het aantal seniorendagen wordt uitgegaan van het 

aantal dagen dat gold in de geëxpireerde cao’s met een looptijd tot  

en met 2014.
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ZO KUN JE STEMMEN
Alle FNV leden werkzaam onder de HISWA cao 

 kunnen een stem uitbrengen, voor of tegen onder-

handelingsresultaat op de voorzijde van dit bulletin. 

Breng je stem uit via:  

https://nl.surveymonkey.com/r/stemhiswa  
Ben je niet in de  ge legenheid om via internet te 

stemmen dan kun je ook gebruik maken van bij-

gevoegd stemformulier. Je kunt stemmen tot en 

met vrijdag 15 april 2016.

De FNV cao commissie HISWA heeft besloten zich 

neutraal op te stellen ten aanzien van het voor-

liggende onderhandelingsresultaat en geeft de 

 collega’s daarmee geen positief of negatief 

 stemadvies mee. 

PERSOONSGEGEVENS

Achternaam en voorletters: m/v

Voornaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Land:

Telefoonnummer: Geboortedatum:

E-mailadres:

(WERK)SITUATIE

 In dienst bij werkgever Niet werkzaam Student / Scholier 

 Zelfstandige / Zzp’er Gepensioneerd 

Naam bedrijf:

Adres:

Postcode en plaats:

Functie:

BETALINGSGEGEVENS

 Ik betaal via automatische incasso en geef toestemming aan de FNV om de maandelijkse

 contributie af te schrijven. IBAN-nummer:

 Ik betaal per acceptgirokaart (meerkosten € 1,-).

Datum: Handtekening:

NIEUW LID AANGEMELD DOOR

Achternaam en voorletters:

Lidmaatschapsnummer:

Ik ontvang een werverspremie van € 10,-  

op IBAN-nummer:

OPSTUREN

Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet
nodig) naar: FNV t.a.v. contactcenter, 
Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht

JA, IK WORD LID VAN DE FNV!

Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden  
van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemene voor waarden 
voor de actuele versie. We gebruiken je persoons-
gegevens om uitvoering te kunnen geven aan het 
lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen.

NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO.  
VOOR REGULIERE CONTRIBUTIE BEDRAGEN 
KIJK OP FNV.NL/CONTRIBUTIE

MAAK JE COLLEGA LID!
EN ONTVANG ZELF 10 EURO

DE FNV CAO COMMISSIE HISWA

De cao commissie HISWA bestaat uit FNV 

leden die zich actief, en vrijwillig, inzetten voor 

de HISWA cao, waaronder zij zelf ook werk-

zaam zijn. De cao commissie HISWA is betrok-

ken bij het opstellen van de FNV voorstellen 

voor de nieuwe HISWA-cao en voert na de 

onderhandelingen overleg met de cao onder-

handelaar over het bereikte resultaat.

PENSIOENPREMIE 2016

Om de pensioenregeling op niveau te houden, 

 hebben cao partijen de afspraak gemaakt om 

 gedurende drie jaar (2016 tot en met 2018) een 

gemiddelde kostendekkende premie van niet meer 

dan 24% na te streven. Ingeval het afgesproken 

driejarig gemiddelde van 24% kostendekkende 

 premie overschreden dreigt te worden zal nader 

overleg plaatsvinden om de gemaakte afspraak aan 

te passen. De hoogte van de kostendekkende 

Pensioenpremie in 2016 is vastgesteld op 22,30%.

Met de fusie van pensioenfonds Hiswa en HVI per  

1 januari 2013 is door cao partijen afgesproken de 

premieverdeling tussen werkgevers en werk-

nemers, in afwijking van de gebruikelijke 50/50 

verdeling, voor één jaar (2013) vast te stellen op 

11,5% voor de werkgever en 10,5% voor de werk-

nemer. Hoewel dit niet de bedoeling was, is deze 

verdeelsleutel ook in 2014 en 2015 toegepast 

maar in 2016 wordt  betaling van de pensioen-

premie weer gebaseerd op de 50/50 verdeel-

sleutel. De hoogte van de pensioen premie over 

2016 bedraagt daarmee 11,15% voor werkgevers 

en 11,15% voor werknemers.
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