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Het is eindelijk gelukt om tot afspraken te komen over een nieuwe cao: een cao voor
een wat langere termijn en met goede salarisafspraken. Maar ook een cao met
versoberingen op enkele terreinen. Zo zal er vanaf volgend jaar per week wat langer
gewerkt moeten gaan worden. Voor een klein deel dragen de werknemers zo bij aan
de overeengekomen loonsverhogingen. Niet leuk, maar helaas onvermijdelijk. We
leggen dit resultaat van een moeilijke bevalling als principeakkoord met een positief
advies aan u voor.

De afspraken van het principeakkoord op hoofdlijnen:
1. Looptijd: 3 jaar, van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2013.
2. Salarisverhogingen:
Per 1 april 2011 : 1,5 %
Per 1 januari 2012 : 3 %
Per 1 april 2013 : 1,5 %
3. Langer werken:
Per 1 januari 2012 zal er op fulltime basis 40 uur per week gewerkt gaan worden,
maar krijgen de werknemers op fulltime basis tevens drie ADV-dagen per jaar. Dat betekent dat er
bruto 75 minuten per week extra gewerkt gaan worden, maar netto circa 45 minuten. (Wie hier
problemen mee heeft kan 'tijd' terugkopen via het à-la-cartesysteem, maar dat kost uiteraard geld.)
4. Verlaging vakantietoeslag van 8,25% naar 8%.
5. Invoering van aantal bijdrages, waaronder hogere pensioenpremies.
6. Afschaffen ziektebonus (0,28%).
7. Aanpassen ervaringsdagen, vanaf 2012.
8. Verlagen beoordelingsperiodiek vanaf 2012 met 25%.
9. Invoeren regeling toeslag loonverlies bij arbeidsongeschiktheid van < 35%.
10. Invoering systeem van variabele werktijden voor werknemers (waar mogelijk).
11. Studieafspraak over leeftijdsbewust personeelsbeleid.
12. Afspraak maatschappelijke betrokkenheid. Jaarlijks doneert Koppert €7500,- voor
projecten en voor vrijwilligerswerkactiviteiten werknemers.

Wij willen als CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten dit principeakkoord in een gezamenlijke
ledenvergadering aan u toelichten en het ter beoordeling aan u voorleggen. Wij doen dat met een
positief advies. Die ledenvergadering vindt plaats op 2 maart om 12.30 uur in zaal B van het
Nieuwe gebouw van Koppert. We hopen op een grote opkomst! Niet-leden van vakbonden zijn ook
welkom, maar hebben geen stemrecht. Willen zij wel meebeslissen, dan moeten zij zich vooraf,
bijvoorbeeld via de aanmeldingsbon op deze Nieuwsbrief, als lid aanmelden.

Los van deze bijeenkomst kunt u reageren of vragen stellen. Doe dat bij voorkeur via het emailadres
j.koudijs@cnvvakmensen.nl

John Koudys, bestuurder CNV land- en tuinbouw
Koen Altena, lid CNV-onderhandelingsdelegatie




	

