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Na de cao-onderhandelingen van juni jongstleden, heeft er een ledenraadpleging
plaatsgevonden over het bereikte onderhandelingresultaat. De leden van CNV
Vakmensen hebben toen ingestemd met het bereikte resultaat!

Daarna heeft het FNV ons laten weten dat het vervallen van de zaterdagtoeslag voor veel van haar
leden een probleem zou zijn. Deze bezwaren hebben er toe geleid dat FNV Bondgenoten niet
akkoord is gegaan met het eerste onderhandelingsresultaat.

Na de zomervakantie zijn er gesprekken tussen de FTN/Netex (werkgevers) en FNV geweest. Beide
partijen zijn, na een aantal gesprekken en veel informeel overleg, tot een alternatief gekomen
waarbij voor de werkgevers het uitgangspunt was dat het niet duurder mocht worden dan
afgesproken zoals in het eerste onderhandelingsresultaat. Dit uitgangspunt is te begrijpen, maar het
heeft een oplossing niet makkelijker gemaakt. Uiteindelijk is deze wel gevonden en men heeft ons
verzocht om in te stemmen met het resultaat. Graag willen wij dit resultaat aan u voorleggen:

Met het terughalen van de zaterdagtoeslag vindt een andere verdeling van de salarisverhogingen en
reisgeld aanpassingen plaats (de verschillen staan tussen haakjes), te weten:

per 01-10-2011 > + 1% salarisverhoging (was% per 1 juli 2011)
per 01-01-2012 > + 0,8% salarisverhoging
per 01-01-2012 > reiskosten met 1 eurocent naar 0,06 (was 0,07)
per 01-07-2012 > + 1% salarisverhoging
per 01-01-2013 > + 0,8% salarisverhoging
per 01-01-2013 > + 1 eurocent naar 0,07
per 30-06-2013 > + 1 eurocent verhoging reiskosten naar 0,08

Het totaal aan salarisverhogingen en reiskostenaanpassingen, + 3,6% en + 3 cent per kilometer (is
0,6% loonwaarde), zijn hetzelfde gebleven alleen anders verspreid. Maar hiermee is de
zaterdagtoeslag wel behouden. U als lid van CNV Vakmensen wordt nogmaals verzocht om uw
stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat met behulp van bijgaand stemformulier.

Het ingevulde formulier graag vóór 4 november retourneren naar CNV Vakmensen, t.a.v. Willem
Kruithof, Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn. Via e-mail kan natuurlijk ook, stuur het formulier aan
apeldoorn@cnvvakmensen.nl onder vermelding van ‘cao Textielverzorging zaterdagtoeslag’.

Mocht een meerderheid van de vakbondsleden het tweede onderhandelingsresultaat niet steunen,
dan zal het eerste onderhandelingsresultaat blijven bestaan en worden aanvaard. De zaterdagtoeslag
zal dan, volgens de eerste afspraken, komen te vervallen. Alle overige afspraken in het eerste
resultaat blijven in het tweede resultaat bestaan en deze ledenraadpleging gaat dus alleen over de
wijziging in de loonaanpassingen. Wij zien jullie stemformulier graag tegemoet, mocht u niet
reageren dan gaan wij ervan uit dat u instemt met het bereikte resultaat.

Willem Kruithof – bestuurder CNV Vakmensen
Districtskantoor Apeldoorn / T: 055 – 52 64 250




	

