
 

 

 Industrie 

 

  

 
PRINCIPEAKKOORD CAO BN INTERNATIONAL 
 

2% LOONSVERHOGING PER 1 mei 2012 

 

 

Beste leden van FNV Bondgenoten, 

 

Na twee onderhandelingsronden heeft  

FNV Bondgenoten bij BNI een akkoord bereikt 

voor uw nieuwe cao. De eerste ronde was op  

20 april, toen zijn alleen de voorstellen van alle 

partijen toegelicht en uitvoerig besproken.  

Op 26 april zijn er spijkers met koppen geslagen 

en hebben we voor de einddatum van de cao  

(1 mei) een akkoord bereikt.  

 

Belangrijkste punten uit het akkoord 

• Looptijd 1 jaar. 

• Loon: 2% per 1 mei 2012. Dus dit is voordelig 

voor de vakantietoeslag. 

-  De werkgever wilde de loonsverhoging  

   knippen: per 1 mei één deel en per  

1 januari één deel. Na goed overleg dus    

toch in één keer per 1 mei.  

• Pensioen: in een stuurgroep zijn we nog 

steeds bezig om een nieuwe pensioenregeling 

te bespreken. Wel is nu vastgelegd dat het 

een marktconforme regeling wordt en dat het 

een uitkeringsovereenkomst wordt. Dus geen 

verzekerde regeling.  

• Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. 

-  Belangrijk onderdeel hierbij is hoe je ge-

zond kunt doorwerken als je ouder wordt. 

Zeker werken in drieploegendienst zal 

meegenomen worden.  

-  Er komt een werkgroep die onder leiding 

van een externe adviseur voorstellen gaat 

doen. De werkgroep moet samengesteld 

zijn uit diverse afdelingen. Voor 1 juli moet 

er een onderzoeksopdracht zijn.  

-  Voor 1 oktober een plan van aanpak. En in      

januari 2013 worden de uitkomsten met 

de vakbonden gedeeld.  

 

 

 

 

 

• De werkgever zal 5 mensen in dienst nemen 

met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit in over-

leg met de gemeente Huizen. De mensen 

worden in reguliere banen aangenomen en 

krijgen extra begeleiding.  

 

Bijgevoegd vindt u alle afspraken van het 

principeakkoord. Dit akkoord is besproken met de 

kaderleden van FNV Bondgenoten en wij leggen 

het positief aan u voor.  

 

Wilt u het stemformulier invullen en vóór 15 mei 

2012 aan ons terugsturen via bijgaande ant-

woordenvelop?  

 

Ledenvergaderingen 

In juni zullen wij ledenvergaderingen houden om 

met u over de pensioenregeling te praten.  

Ook horen we op deze vergaderingen graag van u 

welke andere onderwerpen spelen op de werk-

vloer. Roosters, overwerken, opgeroepen worden 

om te werken, het kan van alles zijn? 

Wij gaan bespreken hoe we de door u genoemde 

punten samen met u kunnen oppakken.  

 

Als u nog vragen heeft horen wij dat graag: 

E-mail: n.boonstra@bg.fnv.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de onderhandelingsdelegatie 

 

Nicole Boonstra 

bestuurder industrie 

 

 
Amsterdam, 27 april 2012 
1090/nb/jt 
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Betreft: CAO BN International B.V.. 

 
Op donderdag 26 april jl. heeft de directie van BN International B.V. met FNV Bondgenoten, CNV 
Vakmensen en De Unie een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. 
De vakorganisaties zullen dit principeakkoord aan hun leden voorleggen. Werkgever wordt over de 
uitkomst hiervan geïnformeerd. 
 
 
1. Looptijd 

De looptijd is van 1 mei 2012 tot en met 30 april 2013. 
 
2. Salarissen 

De salarissen en salarisschalen worden per 1 mei 2012 verhoogd met 2,0%.  
Het minimum in de vakantietoeslag wordt met hetzelfde percentage verhoogd. 

 
3. Werkgelegenheid 

Het bestaande beleid dat er op gericht is om werkgelegenheid te behouden, wordt voortgezet. 
Tevens zullen 5 jongeren (stage-plaatsen) boven sterkte worden ingezet.  
Het betreft een inspanningsverplichting. 
 
Daarnaast zal de werkgever 5 werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst ne-
men. Deze zullen via de Gemeente Huizen worden geworven op basis van een reguliere ar-
beidsovereenkomst.  
 

4. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
Cao partijen hebben afgesproken dat een representatief samengestelde werkgroep wordt in-
gesteld. Deze werkgroep zal komen tot een opdrachtformulering. Deze wordt uiterlijk  
1 juli 2012 door de werkgroep aan de vakorganisaties voorgelegd. Dit leidt tot een plan van 
aanpak dat op uiterlijk 1 oktober 2012 gereed moet zijn. Een terugkoppeling van de voortgang 
aan cao partijen zal in januari 2013 plaatsvinden. 
Bij dit project zal externe expertise worden ingeschakeld. 

 
5. AWVN regeling 

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling wordt voortgezet gedurende de looptijd van de cao. 
 

6. Faciliteren vakbondscontributie 
Werkgever zal medewerking verlenen om de vakbondscontributie fiscaal te faciliteren voor zo-
ver en voor zolang dit fiscaal is toegestaan. 
 

7. WGA-premie 
Werkgever zal gedurende de looptijd van de cao 
afzien van het recht om 50% van de gedifferen-
rentieerde WGA-premie op de werknemer te 



verhalen. 
 

8. Pensioen 
Binnen de werkgroep pensioenen wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van een 
nieuwe pensioenregeling. Overeengekomen is dat partijen zullen komen tot een marktconfor-
me pensioenregeling met als karakter een uitkeringsovereenkomst.  
Uiterlijk 31 december 2012 zal de werkgroep de uitkomst presenteren aan cao-partijen.  

 
9. Einddatum dienstverband 

Cao-partijen zijn het in beginsel eens dat de einddatum van het dienstverband gekoppeld zal 
moeten worden aan de ingangsdatum AOW. De juridische gevolgen voor diverse andere rege-
lingen moeten eerst door de werkgever onderzocht worden. 

 
10. Vakantiewetgeving 

Cao-partijen hebben afgesproken dat de nieuwe vakantiewetging wordt ingevoerd.  
De verjaring van de bovenwettelijke vakantiedagen blijft 5 jaar. Artikel 51 van de cao wordt in 
die zin aangepast (1 maart wordt 1 juli). Artikel 54, lid 2a, wordt conform de nieuwe vakantie-
wetgeving aangepast.  
 
In artikel 51 wordt opgenomen op welke wijze medewerkers de bovenwettelijke vakantiedagen 
kunnen aanwenden. Medewerkers kunnen deze vakantiedagen opnemen, laten uitbetalen of in 
het cao-a-la-carte systeem onderbrengen. De werkgever zal tijdig aangeven wanneer vakan-
tiedagen vervallen zodat medewerkers een keuze kunnen maken. 

 
11. Tekstuele aanpassingen 

Cao-partijen hebben afgesproken dat enige foutieve verwijzingen, zoals in het cao-overleg be-
sproken, worden aangepast. 

 
12. Begrip ‘’levenspartner’’ 

Artikel 39, lid 3 wordt aangepast. Aan de definitie wordt toegevoegd: (..) of notarieel vastgeleg-
de samenlevingsovereenkomst. 

 
13. Vitaliteit 

De Spaarloonregeling wordt uit de cao geschrapt. De Levensloopregeling wordt geactuali-
seerd. De Vitaliteitsregeling wordt in de cao opgenomen.  
De uitvoeringsbepalingen van de Vitaliteitsregeling zullen in overleg met de OR worden vast-
gesteld. 
 

14. ANW-Hiaatverzekering 
De premie voor het betalen van deze verzekering is geheel voor rekening van  
BN International gedurende de looptijd van de cao 2012-2013. 
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