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Zoals u al op de borden heeft kunnen lezen is er afgelopen vrijdag, 12 juni, na lang
onderhandelen een principeakkoord afgesloten tussen u directie en de betrokken
vakbonden, waaronder de CNV BedrijvenBond.

Hieronder staat in hoofdlijnen het principeakkoord vermeld. Dat betekent dat nu de leden aan het
woord zijn, immers u mag nu uw oordeel hierover geven.

Hiertoe nodigen wij u uit voor een tweetal ledenvergaderingen samen met de andere bonden:

Datum: dinsdag 23 juni
Tijden: 13.30 uur en 15.00 uur
Locatie: het bedrijfsrestaurant

Ook gaat hierbij een stemformulier, zodat u – mocht u niet in de gelegenheid zijn een van de
ledenvergaderingen bij te wonen - toch ook kunt reageren op het bereikte resultaat wat wij met een
positief stemadvies aan u voorleggen.

Inhoud principeakkoord:

1. Een eenjarige cao;
2. Per 1 juli 2009 een loonsverhoging van 2 procent en een eenmalige uitkering van 100 euro bruto;
3. De afschaffing en bevriezing van de huidige seniorendagen is van tafel. De door de directie
voorgestelde omzetting, om deze dagen te gebruiken voor een Persoonlijk Opleidings Budget van €
200,- gaat niet door. De verworven rechten t.a.v. deze seniorendagen blijven onverkort van kracht;
4. De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering gaat, zoals wij hadden voorgesteld in onze
voorstellenbrief, van €5 naar €15 bruto per maand;
5. De werknemersbijdrage in de pensioenpremie wordt gecorrigeerd van 10,1 naar 10 procent van
de pensioengrondslag. Het verschil komt voor rekening van werkgever. Daarmee komt de
verhouding precies uit op de premieverhouding
60 procent werkgever en 40 procent werknemer;
6. In geval van reïntegratie wordt de aanvulling in het 2e ziektewetjaar op hetgeen met werken
wordt verdiend 90 procent maal het arbeidsongeschiktheids-percentage (was aanvulling tot 90
procent van het maandinkomen en daardoor lager dan in het 3e ziektejaar);
7. Er komen 10 werkervaringsplaatsen beschikbaar voor moeilijk te plaatsen doelgroepen;
8. Er komt een EVC-traject voor heftruckchauffeurs, voor oudere werknemers en daarna voor
operators uit het blokkentraject;
9. Er komt een verhoging van het aantal te kopen en verkopen verlof- en ADV dagen (alle
bovenwettelijke vakantiedagen en 10 ADV-dagen).
10. Er komt een striktere toepassing van de cao bepalingen betreffende het opnemen van ADV en
compensatie overwerk. Maximaal 10 bovenwettelijke verlofdagen kunnen worden gespaard in de
tijdspaarregeling. (ADV dagen en tijdgedeelte overwerk niet meer, tenzij deze tijd niet kan worden
opgenomen).
11. Medewerkers kunnen gebruik maken van fiscale faciliteiten betreffende woon-werkverkeer,
maar zullen wel nadrukkelijk worden gewezen op nadelige gevolgen voor uitkering etc.
12. Werkgever wil in de cao alleen verwijzen naar de geldende arbeidstijdenwet en niets meer



afspreken dan wat er nu al in de cao geregeld staat over dit onderwerp. Wat ons betreft kan dat als
wijzigingen in dagvenster, maximale normale arbeidsduur per dag (nu 8 uur in de ploegendienst en
9 uur in de dagdienst), rusttijden en ploegendiensten alleen in overleg met de bonden tot stand
komen. De af te spreken cao-tekst moet hier duidelijkheid in geven;
13. Er komt een nieuwe cao-tekst betreffende het beleid m.b.t. uitzendkrachten;
14. Er zal op 24 en 31 december na 18.00 uur geen arbeid in ploegendienst worden verricht en de
eerste dienst na afloop van kerstmis en nieuwjaarsdag begint pas om 07.00 uur, als de
bedrijfsomstandigheden het toelaten. De hiermee gemoeide uren zijn vrije uren zonder behoud van
loon;
15. De AWVN- werkgeversbijdrage wordt gecontinueerd.

Uit bovenstaande blijkt dat, hoewel niet al onze wensen zijn ingewilligd, er toch sprake is van een
prima resultaat, zeker in het licht van de huidige ontwikkelingen
en de huidige economische ontwikkelingen en het daarmee gepaard gaande
Sociaal Akkoord tussen vakbonden en overheid.
Ook zijn een aantal –in onze ogen- verslechteringvoorstellen van uw werkgever van de baan en ook
dat is winst. Al met al de balans opmakend, samen met de prima kader/delegatieleden van het CNV,
zijn we tot de conclusie gekomen dat dit een principeakkoord is, dus we zijn in principe akkoord!

Mocht bovenstaande nog vragen of opmerkingen oproepen, kom naar de ledenvergadering of stuur
een e-mail naar een van de kaderleden of ondergetekende.

Namens Maarten Kanis en Bennie Degens,
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