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1. Splitsing CAO 
 
De huidige CAO wordt gesplitst in twee CAO’s, zijnde de huidige CAO voor de reguliere 
arbeidsvoorwaarden exclusief het artikel over de pensioenregeling en een nieuwe CAO voor de 
pensioenregeling. 
 
 
2. CAO voor de Pensioenregeling 
 
 
De CAO voor de pensioenregeling krijgt een looptijd van drie jaar, te weten van 1 april 2011 tot 1 
april 2014. Deze CAO heeft een werkingssfeer voor alle werknemers van Maas International 
volgens de definitie van de reguliere CAO, en is dus niet beperkt tot werknemers in de 
salarisschalen 1 tot en met 10, maar geldt ook voor de werknemers in de hogere salarisschalen. 
Uitgangspunt is de huidige pensioenregeling. 
 
In de CAO worden de belangrijkste elementen van de pensioenregeling vastgelegd, zijnde: 
- de hoogte van het opbouwpercentage; 
- de hoogte van de franchise; 
- de hoogte van de werknemersbijdrage; 
- de regeling van de indexatie. 
 
De huidige pensioenregeling wordt als volgt gewijzigd: 
 
Per 1 april 2011: 
• Een verhoging van de werknemersbijdrage met 2% van de pensioengrondslag voor alle 

medewerkers. Dit betekent een verhoging van 5% naar 7% voor de medewerkers die reeds 
pensioenpremie betalen en de invoering van een werknemersbijdrage van 2% voor de 
medewerkers die thans een premievrij pensioen hebben. 

• Er worden geen nieuwe premievrije pensioenafspraken meer gemaakt. Nieuwe medewerkers 
betalen de 7% eigen bijdrage. 

• De indexatie van de opgebouwde pensioenen wordt voor de actieven “voorwaardelijk” 
gemaakt. De voorwaarden waaronder indexatie wordt toegepast dienen door partijen nader te 
worden uitgewerkt. Wij denken hierbij aan een financiering uit de “overrente” van de liggende 
reserve bij Aegon. 

 
Een verdere wijziging van de pensioenregeling per 1 april 2012: 
• Een verlaging van het opbouwpercentage van 2,05% naar 1,85%.  
• Een verhoging van de franchise van € 10.535 naar € 11.535. 
 
 
 
3. De reguliere CAO  

 
Looptijd 
 
De looptijd van de CAO bedraagt twee jaar, zijnde van 1 april 2011 tot 1 april 2013. 
 
 
 



 
Aanpassing van de schaalsalarissen  
 
De schaalsalarissen in de salarisschalen 1 t/m 6 worden als volgt verhoogd: 
• Per 1 april 2011 een verhoging van 1,25%; 
• Per 1 januari 2012 een verhoging van 1,25%; 
• Per 1 januari 2013 een verhoging van 1%. 

 
Op bovengenoemde data worden ook de bedragen van de salarisschalen in de groepen vanaf  7 
met dezelfde percentages aangepast. 
 
 
Wachtdagen en bonusregeling artikel 26 
 
De wachtdagenregeling (artikel 26 lid 2) in combinatie met de bonusregeling (artikel 26 lid 3) 
wordt geschrapt. 
 
 
Levensfase bewust personeelsbeleid 
 
Er wordt uitvoering gegeven aan de afspraak om een onderzoek te doen naar de behoeften van 
de medewerkers in het kader van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. De ondernemingsraad 
zal hierin een voortrekkersrol nemen en zal haar bevindingen rapporteren aan de CAO-partijen.  
 
De medewerkers die onder de werkingssfeer van de CAO vallen kunnen in de periode van 3 jaar 
voorafgaand aan de pensioenleeftijd in het pensioenreglement 80% gaan werken tegen 90% van 
het salaris. De pensioenopbouw over deze periode is op basis van het 90% salaris. De praktische 
uitwerking zullen partijen verder gestalte moeten geven. 
 
Maas International stelt een budget van maximaal € 30.000,-- ter beschikking om medewerkers in 
de leeftijdsklasse tussen 40 en 50 jaar in de gelegenheid te stellen om een loopbaanadvies of 
loopbaanscan uit te laten voeren door een onafhankelijke loopbaanadviseur.  
 
Vakbondsbijdrage 
 
De vakbondsbijdrage van € 4000,00 per contractjaar blijft ongewijzigd gedurende de looptijd van 
de CAO.  
 


