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Cao Smurfit Kappa Corrugatedbedrijven 

 

1. Looptijd 

De looptijd bedraagt 24 maanden, van 1 maart 2012 tot 1 maart 2014. 

 

2. Salaris 

De salarisschalen worden per 1 maart 2012 verhoogd met 2% en per 1 juli 2013 met 1%. 

 

3. Kostentegemoetkoming 

Tot 1 juli 2013 vindt doorbetaling van de kostentegemoetkoming plaats volgens artikel 12 lid 

4. Op 1 juli 2013 worden de dan geldende salarissen volgens bijlage 1 van de cao verhoogd 

met € 100,-. Het dan nog resterende deel van de kostentegemoetkoming (€ 48,- ) wordt 

vanaf 1 juli 2013 doorbetaald. 

Per 31 december  2013 worden de dan geldende salarissen volgens bijlage 1 van de cao 

verhoogd met genoemde € 48,-.  De kostentegemoetkoming is dan € 0. 

 

4. Vakantiewetgeving 

Het artikel in de cao over vakantie wordt aangepast aan de gewijzigde vakantiewetgeving. 

Dat betekent dat bij ziekte, geheel of gedeeltelijk, volledige vakantieopbouw plaatsvindt. 

Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer dat de 

werknemer in een jaar voldoende rustmomenten heeft, en in dat jaar ten minste de 

wettelijke vakantie-uren opneemt, of hij nu werkt of re-integreert. Deze wettelijke vakantie-

uren vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke 

vakantie-uren houden de verjaringstermijn van 5 jaar. De werkgever past de administratie 

zodanig aan dat bij opname de vakantie-uren die het eerst vervallen of verjaren worden 

afgeschreven. 

 

5. Stuurgroep levensfasebeleid 

In de afsluitende vergadering van de stuurgroep levensfasebeleid is afgesproken dat 

werkgroepen op lokaal niveau aan het werk gaan met de aanbevelingen uit de 

gespreksgroepen. Periodiek zullen de resultaten aan partijen worden teruggekoppeld. 

Daarnaast wordt de mogelijkheid van duo-/triobanen opnieuw bezien. Vakbonden zijn 

geïnformeerd over de uitkomsten van de berekeningen uit het triobanenmodel uit 2010. 

Er wordt nader onderzocht wat die uitkomsten zouden zijn als zou worden uitgegaan van 

enkele peildata in de toekomst (2014/2018). Het gaat er volgens partijen om een weg te 

vinden die enerzijds recht doet aan de ouderen en anderzijds de opbouw van een 

levensfasebudget voor jongeren mogelijk maakt 

Daarbij wordt onderzocht of, en onder welke voorwaarden, een aantal arbeidsvoorwaarden 

kunnen worden omgezet in een persoonlijk budget. Tijdens het cao-overleg is een 

presentatie gehouden wat de consequenties daarvan zouden zijn aan de hand van een 

rekenmodel. Deze presentatie is ook in de stuurgroep besproken.  

Partijen spreken af dat de stuurgroep levensfasebeleid een vervolgopdracht krijgt om de 

uitkomsten van de berekeningen over duo-/triobanen te bespreken en zich te buigen over de 
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mogelijke instelling van een persoonlijk keuzebudget. Dit moet leiden tot voorstellen en 

aanbevelingen aan cao-partijen, uiterlijk op 31 december 2012. Tevens wordt de stuurgroep 

gevraagd advies uit te brengen over enkele andere in de cao opgenomen artikelen waarin 

leeftijdsgrenzen zijn opgenomen. Dat betreft in ieder geval de artikelen 4.4, 8.1.4.b en 8.1.6 

6. Arbeidsbezetting 

Op lokaal niveau kunnen afspraken worden gemaakt over de arbeidsbezetting, flexwerkers 

en eventuele onderbezetting. 

 

7. Consignatie 

Partijen zijn akkoord met de huidige cao-tekst. Verdere detailuitwerking vindt decentraal in 

overleg met lokale partners laats, met als uitgangspunt dat voldaan moet worden aan de 

Arbeidstijdenwet. Concrete afspraken worden vastgelegd in de centrale database. 

 

8. 1654 uur/200 vakantie-uren 

In de cao wordt vastgelegd dat de werknemer op jaarbasis 1654 uur moet werken, en 

parttimers naar rato. Dit aantal van 1654 uur geldt voor de werknemer die niet in 

aanmerking komt voor leeftijds- of ontzie-uren. De jaarlijkse basisaanspraak op vakantie 

bedraagt 200 uur, parttimers naar rato. Om aan de afgesproken jaarlijks te werken uren van 

1654 uur te komen kan het betekenen dat een werknemer extra  kan worden ingeroosterd. 

 

9. Werkgeversbijdrage  

Smurfit Kappa is bereid bij totstandkoming van de cao de werkgeversbijdrageregeling voort 

te zetten. 

 

Namens de Smurfit Kappa Corrugatedbedrijven. 

 

J. Simons 


