
Besluitenlijst van het principeakkoord cao Duyvis Production BV. van 8 mei 2012. 

 

1.Looptijd. 

De looptijd van de cao is 1 jaar( van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013). 

2. Lonen. 

De salarissen/salarisschalen worden als volgt verhoogd:  1 juli 2012 : 1,75%  en 1 januari 2013  0,5%. 

De vloer van de vakantietoeslag  zal met dezelfde percentages worden verhoogd. 

3. Variabele beloning. 

In overleg met de OR zullen 4 KPI’s  vastgesteld worden. Bij een 100% score bedraagt het uit te keren 

bedrag 500 euro bruto ( 125 euro per KPI). 

4. Zorgtoeslag. 

Deze toeslag wordt verhoogd naar 250 euro bruto per jaar. 

5. BHV toeslag. 

Deze toeslag  wordt verhoogd tot 260 euro bruto per maand. 

6. WGA premie. 

De op het netto loon te verhalen werknemers premie zal  0, 3% bedragen en nadien in twee stappen 

worden verhoogd naar een bijdrage van 50% van de verschuldigde premie.  In 2013 wordt 75% van 

de op het netto loon  te verhalen werknemers premie ingehouden, waarna in 2014 100% van de op 

het netto loon te verhalen werknemers premie wordt ingehouden.  

7. Opvolgend werkgeverschap. 

De volgende bepaling zal in de cao opgenomen worden: 

Tot  1 oktober  2012 geldt – i.v.m.  een bij partijen  benoemde en schriftelijk vastgelegde 

omstandigheid- : artikel 7.668a lid 2 BW is niet van toepassing voor zo ver het betreft  

arbeidsovereenkomsten met andere werkgevers die zijn vooraf gegaan aan de eerste 

arbeidsovereenkomst met de werkgever. In overeenstemming met de OR kan deze periode met  nog  

eens  3 maanden worden verlengd. 

8. Werkgeversbijdrage .  

De AWVN-regeling wordt voortgezet. 

9.Werkkostenregeling, vakbondscontributie, reiskosten woon-werkverkeer en vitaliteitsregeling. 

De werkkosten regeling zal niet in werking treden voor de expiratiedatum van de CAO. 

Bovengenoemde regelingen zullen in onderlinge samenhang worden bezien en  op het niveau  van 



PepsiCo Nederland in een nieuwe regeling worden ingepast. In het periodiek overleg  in het najaar 

zal hierover met de bonden en het Medezeggenschapsplatform overleg worden gevoerd. 

10.Leeftijdfase bewust personeelsbeleid. 

Deze regeling zal in een  centrale PepsiCo setting  uitgewerkt worden en in het najaar in het 

periodiek overleg met de bonden worden besproken.  

11.Werkervaringsplaatsen/wajong. 

De bestaande afspraken worden  gecontinueerd ( House of Food). Duyvis zal zich ook  inspannen  2 

Wajongers te plaatsen, maar laat dat mede afhangen  van hoe  voor de eigen werknemers die in de 

problemen komen oplossingen worden gevonden. 

12.Overlijdensrisicoverzekering. 

Nieuwe medewerkers zullen niet langer verplicht verzekerd worden. 

 


