
 

 

Principe akkoord  CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij 

 

De directie van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een principe-akkoord over een nieuwe CAO 

met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikt, met daarin de volgende afspraken:  

Looptijd 

De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012. 

Inkomen 

Per 1 juli 2011 worden de salarisschalen en de individuele salarissen met 2% verhoogd. 

Daarnaast ontvangen de medewerkers die op 1 januari 2012 in dienst zijn een eenmalige uitkering 

van 125 euro netto. Voor parttime werknemers geldt deze uitkering naar rato. Deze netto uitkering 

is betaalbaar met de uitbetaling van het salaris over periode 01-2012. 

Bijdrage in de ziektekostenverzekering 

Vanaf 1 januari 2012 ontvangen de werknemers per periode een bruto vergoeding van 10 euro als 

bijdrage in de ziektekostenverzekering indien ze vanaf 1 januari 2012 aanvullend verzekerd zijn voor 

fysiotherapie en psychosociale hulp. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding zal de 

werknemer op eigen initiatief als bewijs een kopie van de aanvullende verzekering 

ziektekostenverzekering bij afdeling Personeelszaken moeten inleveren. 

Seniorenregeling en leeftijdsdagen 

Zowel de seniorenregeling als de leeftijdsdagen worden per 1 januari 2012 afgeschaft voor alle 

medewerkers in dienst per 31-12-2011 en geboren na 31-12-1954. Voor alle medewerkers, die vanaf 

01-01-2012 in dienst treden, ongeacht leeftijd, is de seniorenregeling en de leeftijdsdagen niet van 

toepassing.   

Voor de medewerkers in dienst per 31-12-2011 en geboren na 31-12-1954 komt een Persoonlijk 

Keuze Budget (PKB), overeenkomstig onderstaande categorieën: 

 - Medewerkers die in dienst treden op of na 1 januari 2012 en medewerkers die op 31 december 

2011 al in dienst zijn en geboren na 31 december 1969 hebben recht op een PKB van 900 euro bruto 

per jaar. 

  -Medewerkers die op 31 december 2011 in dienst waren en geboren na 31 december 1964 en voor 

1 januari 1970 hebben recht op een PKB van 1000 euro bruto per jaar. 

 - Medewerkers die op 31 december 2011 in dienst waren  en geboren na 31 december 1959 en voor 

1 januari 1965 hebben recht op een PKB van 1700 euro bruto per jaar. 

 - Medewerkers die op 31 december 2011 in dienst waren  en geboren na 31 december 1954 en voor 

1 januari 1960 hebben recht op een PKB van 2900 euro bruto per jaar. 

 



 

 

De seniorenregeling en de leeftijdsdagen blijven van kracht voor de medewerkers in dienst per 31-

12-2011 en geboren voor 01-01-1955. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 

 - Medewerkers die op 31 december 2011 in dienst waren  en geboren na 31 december 1949 en voor 

1 januari 1955 

Deze groep medewerkers behoudt het recht op de seniorenregeling en leeftijdsdagen, onder de 

voorwaarde dat het niet langer mogelijk is deze dagen op te sparen om eerder met pensioen te 

gaan. Opname van deze dagen kan alleen geschieden conform geldende fiscale bepalingen. Zij 

hebben geen recht op een PKB. Deze medewerkers hebben de mogelijkheid om op vrijwillige basis 

de helft van het aantal dagen dat gemoeid is met de seniorenregeling en leeftijdsdagen aan de 

werkgever te verkopen. Met het saldo van deze terugverkochte dagen kan een persoonlijk PKB 

worden gevormd. 

Medewerkers die op 31 december 2011 in dienst waren en geboren voor 1 januari 1950 

Deze groep medewerkers blijft recht houden op de seniorenregeling en leeftijdsdagen en houdt de 

mogelijkheid om deze dagen op te sparen om eerder met pensioen te gaan. 

 

 

Het beschikbare PKB komt vanaf 1 januari van het betreffende jaar ter beschikking van de 

werknemer in die zin dat het PKB bedrag wordt gereserveerd. De werknemer kan gedurende het jaar 

gebruikmaken van zijn PKB door hiervoor een verzoek in te dienen bij de afdeling Personeelszaken.  

Indien de werknemer voor 1 december van enig jaar zijn volledige budget nog niet heeft benut en 

niet aan de afdeling Personeelszaken heeft aangegeven dat hij alsnog het PKB of een gedeelte 

daarvan wil gebruiken in dat jaar  wordt met de salarisbetaling  van de 13
e
 periode het (restant) van 

het PKB uitbetaald. Indien een werknemer tijdens het jaar uit dienst gaat wordt het opgebouwde 

PKB uitbetaald onder aftrek van het reeds opgenomen bedrag. Hierbij geldt dat het beschikbaar 

gestelde jaarbedrag aan PKB na evenredigheid van het dienstverband wordt herrekend. Mocht er 

meer zijn opgenomen dan opgebouwd wordt dit bedrag verrekend met eventuele openstaande 

vakantiedagen, vakantietoeslag of eindejaarsuitkering. 

 

Bestedingsdoelen van het persoonlijk keuzebudget 

• Het PKB kan gebruikt worden voor een niet werkgerelateerde opleiding. Indien fiscaal 

mogelijk zal dit in de vorm van een netto-uitkering geschieden; 

• Maximaal de helft van het PKB mag gebruikt worden om extra vakantie-uren aan te kopen.  

Wanneer met dit bedrag minder dan 4 dagen kan worden aangekocht, mag in afwijking 

hiervan maximaal 4 dagen worden aangekocht.  Deze aangekochte vakantie-uren kan de 

werknemer in overleg met de afdeling Personeelszaken opnemen in het jaar van aankoop 

waarbij het uitgangspunt is dat dit niet mag leiden tot organisatorische problemen.  Het is 

mogelijk om maximaal 3 jaar de aangekochte extra vrije tijd op te sparen.  Bij opname van 



 

 

opgespaarde extra vrije dagen geldt dat de werknemer uiterlijk 6 maanden voor de opname 

van deze extra vrije tijd aan de afdeling Personeelszaken moet melden wanneer hij deze 

vakantie-uren wil opnemen. Tevens dienen aangekochte dagen  uiterlijk 6 maanden voordat 

deze de 3 jaartermijn gaan overschrijden in overleg met Personeelszaken worden 

ingeroosterd. Hierbij geldt als uitgangspunt dat opname niet mag leiden tot organisatorische 

problemen; 

• Het PKB kan worden gebruikt voor een extra pensioenstoring  binnen het geldende 

pensioenreglement en passend binnen de huidige en toekomstige fiscale kaders;  

• Fiscaal vriendelijke oplossingen in de netto-sfeer, zoals bijv. het aankopen van een fiets; 

• Indien aan het eind van een jaar het PKB niet (volledig) is gebruikt en de medewerker niet 

voor 1 december heeft aangegeven dit alsnog voor een bestedingsdoel te gebruiken, zal het 

(restant) van het PKB worden uitbetaald. 

In een reglement zal de regeling omtrent het PKB, in overleg met de vakorganisaties, nader worden 

uitgewerkt. 

In het 1
e
 kwartaal van 2014 zal deze regeling worden geëvalueerd. Eventuele pijnpunten die uit deze 

evaluatie naar voren komen zullen met de vakorganisaties worden besproken. Daar waar mogelijk 

zal de PKB regeling hierop worden aangepast. 

Vanaf 1 januari 2012 bestaat niet langer de mogelijkheid om per kalenderjaar  vakantiedagen te 

kopen (art. 18 lid 3) dan uitsluitend via het PKB. 

Jeugdschalen 

De jeugdschalen voor de leeftijden 16, 17 en 18 jaar komen te vervallen per 1 januari 2012. Dit 

betekent dat het salaris voor een medewerker van 19 jaar en jonger 80% bedraagt van het salaris uit 

de salarisschaal. 

Wajong 

BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een inspanningsverplichting om 1 Wajonger (jong 

gehandicapte) een dienstverband aan te bieden. Zij zal hiertoe contact opnemen met het UWV om 

de mogelijkheden te onderzoeken. Voor 1 april 2012 zal Del HTL de vakbonden rapporteren over de 

voortgang. 

Protocol afspraken 

Gedurende de looptijd van de CAO zal een studie worden verricht naar de gevolgen van de nieuwe 

vakantiewetgeving. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de zieke werknemer. 

Indien er sprake  is van een reorganisatie zal de opbouw van pensioen tijdens de WW periode (FVP) 

een bijzonder aandachtspunt zijn.  

Modernisering CAO 

In de bijlage zijn de afspraken uitgewerkt die in dit kader afgesproken zijn. 



 

 

 

Bijlage bij het principe-akkoord over de cao Del HTL 1 juli 2011 – 1 juli 2012 

De CAO tekst wordt als volgt aangepast. 

Alle verwijzingen naar een 3 ploegendienst komen te vervallen. 

Artikel 3 lid 1.b. 2
e
 alinea 

Komt te vervallen. 

Artikel 4 lid 2 

Wordt als volgt aangepast: 

De werknemer zal alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover 

deze in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij alle 

verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. 

Artikel 7 lid 2d  

Wordt als volgt aangepast: 

Een werknemer , die 20 jaar of meer aaneengesloten in dagdienst in dienst is bij BV Deli- HTL Tabak 

Maatschappij kan in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid en participatie verhogende 

maatregelen, niet verplicht worden in ploegendienst te gaan werken. 

Artikel 7 lid 3b 

Wordt als volgt aangepast: 

Overplaatsing door eigen toedoen, wegens disfunctioneren of op eigen verzoek 

De werknemer die door eigen toedoen of wegens disfunctioneren of op eigen verzoek wordt 

overgeplaatst naar een lager ingedeelde functie, wordt in de overeenkomende salarisschaal 

horizontaal ingedeeld met ingang van de periode volgend op die waarin de overplaatsing in de 

lagere functie is geschied. Indien het huidige salaris hoger is dan het eindsalaris, wordt het salaris 

verlaagd tot het eindsalaris van de nieuwe salarisschaal. 

Als gevolg van bedrijfsomstandigheden of medische redenen 

De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden of om medische redenen naar een lager 

ingedeelde functie wordt overgeplaatst, wordt met ingang van de eerstkomende periode in de met 

de lager ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. Indien het maximum van de 

salarisgroep die bij de nieuwe functie hoort niet voldoende is om het verschil te compenseren zal 

het dan resterende verschil worden omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze toeslag zal gedurende 

2 jaar na het toekennen hiervan niet worden afgebouwd. Daarna zal deze persoonlijke toeslag 

worden afgebouwd met de helft van de structurele loonsverhoging.  Bij promotie naar een hoger 

ingedeelde functie komt de persoonlijke toeslag te vervallen. 



 

 

Art. 10 lid 2a 2
e
 alinea. 

Wordt als volgt aangepast. 

Tevens is deze instapschaal van toepassing voor nieuwe werknemers voor maximaal 6 maanden.  

Artikel 10 lid 3 

Komt te vervallen. 

Artikel 10 de leden 6 en 8 

Komen te vervallen. 

Artikel 11 2k 

Komt te vervallen. 

Artikel 11 lid 2 o 

Wordt als volgt aangepast: 

BV Deli- HTL Tabak Maatschappij vindt het belangrijk dat werknemers geschoold worden. BV Deli-

HTL Tabak Maatschappij kent 2 soorten opleidingen, t.w. functiegerichte opleidingen en opleidingen 

die er op gericht zijn om de inzetbaarheid bij BV Deli- HTL Tabak Maatschappij te vergroten. 

Functiegerichte opleiding op verzoek van de werkgever 

Onder functiegerichte opleiding wordt verstaan een opleiding die noodzakelijk is om de functie uit te 

kunnen oefenen. De werknemer van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij is verplicht een functiegerichte 

opleiding te volgen. BV Deli-HTL Tabak Maatschappij vergoedt volledig de opleidingskosten. De 

opleiding zal zoveel mogelijk buiten werktijd plaatsvinden. Indien de opleiding buiten werktijd 

plaatsvindt zullen de lesuren, indien de werknemer daadwerkelijk aanwezig is, voor 100% worden 

vergoed tot een maximum van 8 uur per dag. Indien een functiegerichte opleiding wordt gevolgd die 

langer duurt dan 2 dagen zal een studiekostenregeling met de werknemer worden 

overeengekomen. 

Opleidingen die de inzetbaarheid bij BV DeliHTL Tabak Maatschappij vergroten op verzoek van de 

werknemer 

Iedere werknemer van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij kan bij de afdeling Personeelszaken een 

verzoek indienen om een opleiding te volgen die als resultaat heeft het vergroten van de 

inzetbaarheid bij BV Deli-HTL Tabak Maatschappij. Een dergelijk verzoek wordt in principe 

gehonoreerd, indien deze opleiding leidt tot vergroting van de vakbekwaamheid of algemene 

ontwikkeling en bijdraagt aan een betere of meer omvattende uitoefening van de functie of 

eventueel toekomstige functie. Opleidingen binnen dit kader zullen altijd buiten werktijd 

plaatsvinden. Er wordt een studie-overeenkomst afgesloten waarin de hoogte van de vergoeding 

wordt bepaald. 



 

 

Indien een verzoek door BV Deli-HTL Tabak Maatschappij wordt afgewezen zal zij dit schriftelijk 

motiveren. 

Artikel 13A lid 7 

Aan dit lid wordt toegevoegd: 

Indien er geen passende functie is bij BV Deli-HTL Tabak Maatschappij zal na een verkregen 

ontslagvergunning het (restant) van de aanvulling van 10% als uitkering in eens bij einde 

dienstverband worden uitbetaald. 

Artikel 15 

De laatste zin van dit artikel komt te vervallen omdat BV Deli-HTL Tabak Maatschappij eigen risico-

drager is voor de WGA. 

Artikel 17lid 2 

Wordt als volgt gewijzigd: 

Het ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Voor ieder kind onder de 

leeftijd van 8 jaar kan eenmaal ouderschapsverlof worden opgenomen. Bij de geboorte of adoptie 

van een meerling bestaat de aanspraak voor elk van de kinderen.  

Artikel 18 lid 2.b. 

Wordt als volgt aangepast: 

Brugdagen zijn vakantiedagen die collectief worden vastgesteld per ploeg of per dienst/afdeling.  

Artikel 18 lid 6 2
e
 zin 

Wordt als volgt aangepast. 

De werknemer die tijdens de collectieve bedrijfsvakantie of tijdens en collectieve vrije dag 

arbeidsongeschikt is, dient zich op aanwijzing van de werkgever voor het aanbreken van het verlof te 

melden bij de controlerend geneesheer van de ARBO dienst met de vraag of hij met verlof kan gaan. 

Indien de controlerend geneesheer zijn toestemming geeft, zal de werknemer het verlof op normale 

wijze kunnen opnemen en zullen vakantiedag(en) worden afgeschreven. 

Artikel 18 lid 8 

Wordt als volgt aangepast: 

Indien de werknemer de vakantierechten (wettelijke dagen) niet binnen 3 maanden direct volgend 

op het einde van het vakantiejaar waarin zij zijn verworven heeft opgenomen is de werkgever 

gerechtigd tijdstippen vast te stellen waarop de werknemer deze vakantie zal opnemen. Indien de 

werkgever deze wettelijke dagen niet vaststelt dan verjaren deze dagen 5 jaar na het verwerven van 

deze dagen. Voor de bovenwettelijke dagen blijft de verjaringstermijn 5 jaar.  

Artikel 22 lid 3 



 

 

Komt te vervallen. 

Artikel 23 lid 4 

Wordt als volgt gewijzigd: 

De werkgever bepaalt de afstand voor woon-werkverkeer volgens een routeplanner volgens de 

kortste route. 

Artikel 25 lid 1a. 

Wordt als volgt aangepast: 

De werkgever verplicht zich met een ieder, die in het bedrijf arbeid verricht, een schriftelijke 

arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht aan te gaan (zie bijlage F) 

Artikel 25 lid 3 

Wordt als volgt aangepast: 

De werkgever zal de dienstbetrekking niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt 

is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte (arbeidsongeschiktheid wegens ongeval daaronder 

begrepen) of wegens invaliditeit, tenzij de arbeidsongeschiktheid tenminste 2 jaren heeft geduurd. 

Zie hiervoor protocol Wet Verbetering Poortwachter (bijlage J) 

Indien sprake is van een verkorte IVA procedure kan de dienstbetrekking binnen 2 jaar worden 

opgezegd. In een dergelijk geval zal de 10% aanvulling conform art. 13a lid 7 3
e
 alinea worden 

uitbetaald.  

Artikel 25 lid 5 

Komt te vervallen.  

Artikel 25 lid 6 

Komt te vervallen. 

Artikel 31 

Het PGBO rapport wordt gewijzigd in PMO rapport.  

Bijlage D lid 6 

Komt te vervallen.  

 

 

Eindhoven, 15 december 2011  

 

 


