
 

Onderhandelingsresultaat cao Kartonnage en 

Flexibele verpakkingen 
 
 

Op 30 september hebben vakbonden en werkgevers voor de laatste keer onderhandeld over de 

cao. In het begin lagen de standpunten nog ver uit elkaar. Alle partijen moesten toegeven om tot 

het onderstaande resultaat te komen. Dit heeft geleid tot onderstaand resultaat. 

 

De onderhandelingen hebben lang geduurd. Het gaat niet goed met de bedrijven in de sector. Van 

meerdere bedrijven hebben we binnen gekregen over slechte resultaten. Dat is van invloed 
geweest op de onderhandelingen. We hebben lang gepraat om tot een oplossing te komen. Omdat 

er een beslissing moest worden genomen over pensioenen is dit het resultaat. De verwachting is 

dat de premie van de huidige pensioenregeling per 1 januari al met 2,5 procent verhoogd zal 

moeten worden. De premie zal stijgen tot minstens 33 procent. Dit is erg veel en komt ten laste 

van de loonruimte. Daarom hebben we gekozen voor een ander pensioensysteem. Dit houdt in 

minder premie maar ook minder opbouw. Door een lagere pensioenpremie stijgt de koopkracht. 
Geef uw mening over het resultaat via deze link. Bedenk wel dat wij met praten niets meer erbij 

kunnen krijgen, daar zouden dan acties voor moeten worden gevoerd. 

 

Het resultaat: 

1. Looptijd:  

 1 juli 2016 tot 1 juli 2017, dus 12 maanden. 
 

2. Salarisverhoging  

 Met ingang van 1 januari 2017 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen verhoogd 

met 1 procent. 

 In de maand december 2016 zal een eenmalige bruto-uitkering van € 150,- pro rato 

worden toegekend.  
 Er komt een nieuwe aanloopschaal die geldt voor uitzendkrachten en nieuwe werknemers. 

Deze nieuwe aanloopschaal geldt voor een termijn van zes maanden. 

 

3. Pensioen 

 De pensioenpremie (nu 25,85 procent) wordt met ingang van 1 januari 2017 gemaximeerd 

op 22,5 procent,  premieverdeling werkgever 51 procent en werknemer 49 procent. Over 
de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling zal verdere afstemming plaatsvinden met 

PGB. De premie-afspraak met betrekking tot de bestaande EVP-regeling (nu 1,8 procent) 

zal met ingang van 1 januari 2017 worden gemaximeerd op 1,5 procent. Afgesproken is 

dat de premieverdeling tussen werkgever en werknemer gelijk blijft(wg 50 procent/wn 50 

procent). Wel zal de betalingsperiode worden opgerekt naar 67 jaar. In het jaar 2020 zal er 

voor het laatst premie worden geheven. Daarna wordt er van de ingelegde gelden een 

stukje pensioen ingekocht.  
 De pensioengrondslag zal worden aangepast per 1 januari 2017, zodanig dat alleen de 

vaste componenten (salaris, vakantiegeld en de vaste ploegentoeslag) van het salaris 

hierin worden betrokken.  

 

4. Duurzame inzetbaarheid 

 Cao-partijen onderkennen nadrukkelijk het belang van duurzame inzetbaarheid voor de 
branche waarbij het belang voor zowel de werknemers als de werkgevers even groot is. 

Een nieuwe Protocolafspraak Duurzame Inzetbaarheid is overeengekomen. Deze 

Protocolafspraak is als bijlage opgenomen en onderdeel van dit akkoord.  

 

5. WW 

Zodra er meer bekend is over de voortzetting van het derde WW-jaar zullen er afspraken 
gemaakt worden. Deze zullen in een aparte cao worden geregeld.  

 

6. Wajong/Participatiewet 

 Cao-partijen hebben afgesproken om de bestaande cao-afspraken 

(inspanningsverplichting) over de doelgroep van de Participatiewet te verlengen voor de 

duur van de cao.  

https://q.mwm2.nl/-aaR9JI96Um4PCofx85dPw


 
 

7. Proef langer werken 

 Cao-partijen zijn akkoord met het bieden van de mogelijkheid om langer dan gemiddeld 36 

uur te werken. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:  
- Op vrijwillige basis voor zowel de werknemer als de werkgever. Nee zeggen mogen 

beide kanten. 

- Het is een proefperiode over het kalenderjaar 2017; daarna vindt een evaluatie plaats 

- De proef moet zich houden aan de wettelijke kaders (Arbeidstijdenwet) 

- Arbeidsvoorwaarden worden naar rato aangepast. 

Wanneer u onder druk wordt gezet om langer te werken horen wij dat graag. Meldt dat 

bij CNV Info, dan kan een vakbondsbestuurder bij het bedrijf gaan praten. 
 

8. Fonds Collectieve Belangen (FCB) 

 Cao-partijen zijn overeengekomen dat de Vaste Commissie die is ingesteld voor de 

arbeidsvoorwaarden-cao ook voor de cao voor het Fonds Collectieve Belangen voor het 

Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (cao sociaal fonds) ingesteld zal worden. De 

FCB-cao zal waar nodig hierop worden aangepast. Ook zal het FCB een onderzoek instellen 
naar werkdruk en werkdrukbeleving. 

 

9. Vakbondscontributie 

 De in artikel drie van de cao genoemde regeling met betrekking tot fiscale facilitering van 

vakbondscontributie zal voor de looptijd van de cao worden verlengd. Je kunt in het najaar 

een overzicht van betaalde vakbondscontributie bij de salarisadministratie inleveren. Je 
kunt het overzicht opvragen bij CNV Vakmensen. 

 

10.  Ketenregeling 

Met ingang van 1 juli 2016 geldt voor seizoensgebonden arbeid de Ketenregeling (WWZ), 

zie hiervoor het in de bijlage opgenomen Protocol Ketenregeling. Afgesproken is dat de 

medezeggenschap (OR, PVT en Personeelsvergadering) hierin uitdrukkelijk betrokken 
wordt. Cao-partijen adviseren om in de bedrijven hier aandacht aan te geven. In geval er 

een onderneming een beroep doet op de ketenregeling zal hiervan melding worden gedaan 

bij de Vaste Commissie voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf. De 

seizoenskrachten zullen in vier jaar tijd contracten voor bepaalde tijd worden aangeboden.  

 

11. Redactiecommissie 
 Partijen hebben afgesproken een cao-redactiecommissie in het leven te roepen. Deze 

commissie zal zich gedurende de looptijd van de cao nadrukkelijk bezig houden met een 

beter leesbare cao en met cao-bepalingen die niet algemeen verbindend verklaard(avv) 

kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat cao-partijen streven naar maximale  

avv-verklaring van bepalingen en waar dit niet mogelijk blijkt om die betreffende 

bepalingen nader te bespreken en voor te leggen aan cao-partijen. In de volgende cao zal 

dit onderwerp van gesprek zijn.  
Te allen tijde dient in dit kader gestreefd te worden naar een gelijkwaardig speelveld met 

eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de branche. 

 

12. Mantelzorg 

 Partijen hebben een Protocol Mantelzorg opgesteld dat als bijlage onderdeel uitmaakt van 

dit onderhandelingsresultaat.  
 

Wij willen graag jullie mening weten. Heb je nog vragen of opmerkingen stuur deze dan per mail 

naar ondergetekende.  

 

Mede namens de onderhandelingsdelegatie: John Wesseling en Kees Huijsmans  

 
Jacqueline Kraan 

Bestuurder CNV Vakmensen 

M. 06 5160 2048 

E. j.kraan@cnvvakmensen.nl  
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