
Principe-akkoord CAO Centraal Boekhuis

Op woensdag 20 januari 2010 is met FNV-KIEM een principe-akkoord bereikt over de vernieuwing van de

CAO van Centraal Boekhuis.

Looptijd

Twee jaar: van 1 januari 2010 tot tot 1 januari 2012.

Salarissen

De salarissen en salarisschalen worden verhoogd met in totaal 3%.

De verhoging is als volgt verdeeld:

- 1 juli 2010 1,50%

- 1 januari 2011 0,75%

- 1 juli 2011 0,75%

Salarissen Vervoer

De eindsalarissen van de Vervoersschaal worden gedurende de looptijd van de CAO op het huidige

niveau gehandhaafd. Hiermee wordt een significante inspanning gedaan om de beloningsdiscrepantie

met het beroepsgoederenvervoer te reduceren.

In dit kader zijn bovengenoemde structurele loonsverhogingen voor alle chauffeurs vervangen door

eenmalige uitkeringen over het jaarsalaris. De eenmalige uitkeringen zullen plaatsvinden op:

- 1 juli 2010 1,50% van 12 keer het maandsalaris

- 1 januari 2011 0,75% van 12 keer het maandsalaris

- 1 juli 2011 0,75% van 12 keer het maandsalaris

De opgebouwde pensioenrechten worden, net als bij de overige medewerkers, met de gemiddelde

collectieve CAO-verhoging geïndexeerd.

Salarisontwikkeling vanuit de beloningssystematiek van Centraal Boekhuis blijft binnen de eindsalarissen

van de Vervoersschaal mogelijk.

Centraal Boekhuis zal gedurende de looptijd van de CAO een extra investering in een opleidings-

programma doen ten behoeve van de chauffeursgroep.

Winstafhankelijke uitkering

De winstdelingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2010 berekend op basis van het

bedrijfsresultaat (EBT) ten opzichte van het budget, waarmee de winstdelingsregeling meer inzichtelijk

wordt. De uitkering wordt vastgesteld op basis van de volgende criteria:

Resultaat/Budget Winstdelingspercentage

> 105,00% 4,50%

102,50 - 105,00% 4,25%

100,00 - 102,50% 4,00%

97,50 - 100,00% 2,50%

95,00 - 97,50% 1,50%

Deze nieuwe regeling vervangt de regeling waarbij winstdeling was gebaseerd op het resultaat ten

opzicht van het geïnvesteerd vermogen.
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Reiskosten

De vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer wordt binnen de huidige regeling met ingang van

1 juli 2010 met 5% verhoogd. De vergoeding wordt dan:

11 - 15 km € 68,00

16 – 20 km € 96,00

Vanaf 21 km € 137,00

Tevens is het mogelijk om vanaf 1 juli 2010 te kiezen voor een vergoeding op basis van een

maandtrajectkaart openbaar vervoer 2e klasse in plaats van de reguliere reiskostenregeling. Voorwaarde

blijft een minimale reisafstand van 11 km (enkele reisafstand).

Afspraken in de looptijd van deze CAO

Gedurende de looptijd van deze CAO wordt gekeken naar mogelijkheden om de huidige CAO te

moderniseren. Hiertoe zal overleg plaatsvinden met een afvaardiging van de bedrijfsledengroep, de

ondernemingsraad en FNV-KIEM.
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