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Op 17 februari jongstleden hebben de leden van de 3 vakbonden tijdens de twee
gemeenschappelijke ledenraadplegingen met inbegrip van onderstaande
kanttekeningen het onderhandelingsresultaat vrijwel unaniem goedgekeurd. Op 18
februari jongstleden hebben wij de directie geïnformeerd over het resultaat van de
ledenraadplegingen. De directie heeft nog niet gereageerd op onderstaande
kanttekeningen van de 3 vakbonden.

1. 55+ regeling (artikel 39)
Ongeacht of een werknemer al gebruik maakt van deze regeling impliceert het
onderhandelingsresultaat dat per 1 februari 2009 tot 1 februari 2012 deze maatman recht heeft op 3
jaar afbouw van de ploegentoeslag.
Volledigheidshalve merken we op dat deze aangepaste afspraak (3 jaar) niet geldt voor een
werknemer die om medische redenen geen ploegendienst meer kan verrichten.

2. Wachtdag bij ziekte
In de huidige cao (artikel 71 pagina 23) is vastgelegd dat je bij een tweede ziekmelding een
wachtdag hebt. In het onderhandelingsresultaat is vastgelegd dat bij de derde ziekmelding
1 wachtdag geldt. Voor alle duidelijkheid: bij eventuele vierde ziekmelding of meer zal dus wat ons
betreft geen wachtdag ingehouden worden.

3. Extra opkomstdag voor werknemer bij contidienst
In het onderhandelingsresultaat is vastgelegd dat als gevolg van ziekte deze werknemer eenmaal per
kwartaal een extra opkomstdag heeft. Om te voorkomen dat een werknemer een door de werkgever
aangewezen opkomstdag verhinderd is, stellen wij voor dat de werknemer een keuze heeft uit 2
data. Nog beter is natuurlijk een en ander in onderling overleg in te vullen.

4. Nieuwe reiskostenregeling
Tijdens de ledenraadplegingen was er onduidelijkheid over de gevolgen van deze regeling vandaar
2 concrete voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Een werknemer met een woon-werk afstand van 16 km enkel en 20 werkdagen per maand. Op basis
van de huidige cao heeft de werknemer een vergoeding van € 91,-.
Op jaarbasis € 1092,-. Op basis van het onderhandelingsresultaat heeft de werknemer een
vergoeding van € 83,20 per maand (16 x 2 x 20 x € 0,13) en € 998,40 op jaarbasis.
Het fiscaal voordeel bedraagt: 7680 km op jaarbasis x € 0,06 p/km = € 460,80 op jaarbasis.

Uitgaande van 40% loonheffing is dat een netto fiscaal voordeel van € 184,32 per jaar en
€ 15,36 per maand. Deze maatman komt derhalve op een gemiddelde maandelijkse vergoeding van
€ 98,56. Dat is toch € 7,56 meer dan in de oude situatie.

Voorbeeld 2:
Een werknemer met een woon-werkafstand van 100 km enkel en 200 werkdagen zou op basis van



de oude cao een maandelijkse vergoeding hebben van € 635,-
Volgens het onderhandelingsresultaat heeft deze werknemer recht op € 660,- en daarnaast een netto
fiscaal voordeel van circa € 24,- per maand. Totaal een maandelijkse vergoeding van circa € 684,-
oftewel een maandelijks netto voordeel van € 49,-.

Mochten jullie voorbeelden hebben waar de nieuwe afspraak een lagere reiskostenvergoeding
(inclusief fiscaal voordeel) oplevert, dan horen wij dat graag.
Heb je nog vragen of kanttekeningen? Dan zien we ze graag tegemoet.

5. Leden werven leden
De ervaring leert dat leden die spreken over de vakbond met ander collega’s snel nieuwe leden
inschrijven. Bijgevoegde wervingsfolder is daar uitermate geschikt voor. Geef de wervingsfolder
maar eens aan een collega. Willen we aan de cao-tafel een vuist maken, dan zijn meer leden
wenselijk!

Jean-Marie Severijns, vakgroepbestuurder
Marcel Leyten en Ramon Wierts, kaderleden

j.severijns@cnv.net 076 – 57 24 670


	

