
Onderhandelingsresultaat 

De vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben samen met de glasbrancheorganisatie GBO een 

onderhandelingsresultaat bereikt. De sfeer aan de onderhandelingstafel was positief. Cao-partijen 
hadden gezamenlijk de wens om een cao tot stand te brengen.  
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018. 
 
Structurele loonsverhoging 
Sinds de winter van 2011 is er binnen de vlakglasbranche geen structurele loonsverhoging meer 

toegekend. In de cao over 2014 is in totaal een éénmalige uitkering van 1,5 procent vastgelegd. 
Na vele jaren van stilstand komen cao-partijen nu eindelijk een reële structurele loonsverhoging 
overeen. In het onderhandelingsresultaat zijn cao-partijen het volgende overeengekomen: 
Per 1-4-2017 een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. 
Per 1-9-2017 een structurele loonsverhoging van 1 procent. 
Per 1-1-2018 een structurele loonsverhoging van 1 procent. 

 
Pensioen 
De afgelopen jaren is het pensioendossier steeds een obstakel gebleken om tot een cao te komen. 
In 2015 nog wisten partijen niet tot een cao te komen. Vakbonden vonden het cao-bod van de 
werkgevers toen te mager. Aan de onderhandelingstafel is gezocht naar een duurzame oplossing 

voor het pensioen. Met het pensioenbestuur is gesproken over een oplossing voor de korte en 
lange termijn. Voorkomen moet worden, dat de kosten van een pensioenregeling in de toekomst de 

pan uitrijzen. 
Voor 2017 en 2018 hebben cao-partijen de pensioenpremie vastgeklikt op 32 procent. Een verdere 
stijging van de pensioenpremie is daarmee voorkomen. Het betekent echter wel, dat de opbouw 
van de pensioenen naar beneden bijgesteld zal moeten worden. De opbouw van het pensioen 
bedroeg in 2016 1,83 procent, dit wordt teruggebracht naar rond de 1,6 procent. In 2017 wordt er 
een werkgroep samengesteld die een studie gaat doen naar een toekomstbestendige 
pensioenregeling voor de branche. Als de studie eerder dan de looptijd kan worden afgerond dan 

kan de premie, overeenkomstig het resultaat, worden aangepast. Naar de toekomst toe wordt er 
naar gestreefd om de pensioenpremie niet verder te doen stijgen. 
 
Scholing en ontwikkeling 
Cao-partijen zijn overeengekomen om de cao voor de ontwikkelingen en de opleidingen in de 
sector Vlakglas met vijf jaar te verlengen. Vakbonden hechten eraan dat het project duurzame 

inzetbaarheid in de vlakglasbranche verder uitgerold wordt. In het project gaat het over de vraag 
hoe je plezier houdt in je werk, hoe je gezond, gemotiveerd en vakbekwaam je werk kunt blijven 

doen. Op de website www.Stoov.nl vind je meer informatie over dit project. 
 
Actualisering van de cao 
In 2017 zal er een werkgroep gevormd worden die met de actualisering van de cao aan de slag 
gaat. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer; reistijdenvergoeding, senioren-en 

dienstjarendagen, consignatie, ploegendienst en overwerktoeslagen. De vakbonden zijn bereid om 
hierover positief kritisch het gesprek aan te gaan om te komen tot een gemoderniseerde cao. Een 
cao die ook voor werknemers voldoende te bieden heeft. Modernisering is voor vakbonden iets 
anders dan bezuinigen. 
Aanpassing seniorendagen 
De regeling seniorendagen wordt aangepast aan het verschuiven van de pensioendatum. De 
aanspraak op de regeling seniorendagen wordt twee jaar opgeschoven. Voor medewerkers van 50 

jaar blijft de situatie ongewijzigd. Voor nieuwe gevallen geldt een overgangsperiode tot 1 januari 
2019. Per 1 januari 2019 gaat de regeling seniorendagen in op 52-jarige leeftijd. 
 
Reparatie derde WW-jaar 
Cao-partijen zullen de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid inzake de reparatie van het 
derde WW-jaar volgen. Daarbij geldt dat de kosten voor de werknemer zijn. 

 
Naleving cao 
In de huidige cao is er al een afspraak over de naleving van de cao opgenomen. Een vaste 
commissie heeft volgens artikel 4 van de cao tot taak om de juiste toepassing van de cao te 
bevorderen. Onder de nieuwe cao wordt de vaste commissie hiervoor ingericht zodat werknemers 
weten waar ze met welke cao vragen terecht kunnen. 
 

http://www.stoov.nl/

