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Datum Doorkiesnummer 

4 oktober 2017 010-2335192 
Ons kenmerk  

171004PvH/CP   
Onderwerp  

Nieuwe cao  

  

Beste mensen,  
 
Op donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september jl. hebben er ledenvergaderingen 
plaatsgevonden en is het eindresultaat van de cao-onderhandelingen voorgelegd. 
In verband met mijn vakantie heb ik u niet eerder kunnen informeren over de uitslag van de 
stemming, waarvoor mijn excuses. 
Ik kan u meedelen dat een overgrote meerderheid heeft ingestemd met het behaalde resultaat 
en dat werkgever hierover is geïnformeerd. 
Dat betekent dat er per 1 juli 2017 een nieuwe cao van kracht geworden is met een looptijd van 
één jaar. 
 
Onderstaand treft u het resultaat nogmaals aan: 
 
1. Looptijd van de cao 
Een looptijd van 1 jaar van 1/7/2017 tot en met 30/6/2018. 
 
2. Inkomen 
Lonen per 1/07/2017 structureel te indexeren met 1,2% en per 1/1/2018 met 0,55%. 
 
3. Fit over de Finish 
AL BV zal haar werkgroep die is opgezet in 2016 verder continueren. 
De intentie is om een voorstel aan cao-partijen te presenteren voordat de onderhandelingen 
over de cao 2018 van start gaan, zodat beleid hierover in de nieuwe cao geïntegreerd kan 
worden. 
Cao-partijen zullen hiervoor aan de werkgroep een opdracht formuleren. 
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4. WW 
We handhaven vooralsnog de overeengekomen tekst, zodra e.e.a. verder is uitgekristalliseerd 
zal hiervoor een nieuwe tekst opgesteld worden. 
 
5. Consignatiedienst 
Er zal een werkgroep in het leven worden geroepen om de huidige onduidelijkheid over de 
invulling van de consignatiediensten te onderzoeken en op te lossen. Er zal een benchmark 
gedaan worden met andere consignatiediensten binnen AL in de Benelux. Uiterlijk 1 januari 
2018 zal dit vorm gegeven worden. 
 
6. WGA 
De afspraak hierover wordt gecontinueerd. 
 
7. Vakantiedagen 
Het aantal basis vakantiedagen (33) en ATV dagen (3) blijft gehandhaafd. De bestaande cao- 
afspraken omtrent vakantie- en ATV-dagen zullen strikt nageleefd en gemanaged worden.  
Het aantal vakantiedagen dat meegenomen mag worden aan het einde van het jaar naar een 
volgend jaar wordt per 2018 (overgang naar 2019) verminderd van 15 naar 13 en in 2019 (naar 
2020) van 13 naar 12. Uiteraard zal dit alles plaatsvinden binnen de regels van de Wet. 
 
8. Solidariteitsfonds 
De bijdrage aan het solidariteitsfonds wordt gecontinueerd. 
 
9. Werkgeversbijdrage 
De werkgeversbijdrage conform de AWVN regeling wordt gecontinueerd. 
 
10. Pay for Performance 
In de komende cao-periode zal een verkenning gestart worden naar de mogelijkheden van Pay 
for Performance. 
 
Wat betreft  het laatstgenoemde punt: wij hebben werkgever al aangegeven dat hiervoor - 
zoals tijdens de bijeenkomst van 31 augustus is gebleken - geen draagvlak bestaat. 
 
Wij bedanken alle leden voor hun inbreng en uitgebrachte stem. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de onderhandelingsdelegatie, 
 
Petra van ’t Hof,  
bestuurder FNV Industrie. 


