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Op 8 december 2010 heeft CNV Vakmensen met de werkgevers een principeakkoord
bereikt voor een nieuwe cao per 1 januari 2011. CNV Vakmensen is tevreden over dit
principeakkoord vanwege afspraken over loonsverhoging, vakbondsfaciliteiten en
het recht op EVC voor werknemers.

De belangrijkste afspraken in het principeakkoord zijn:

Looptijd
De cao heeft een looptijd van tweeënhalf jaar, van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2013.

Loonsverhogingen
1 januari 2011 +1%
1 juli 2011 +0,5%
1 januari 2012 +1%
1 juli 2012 +0,5%
1 januari 2013 +1%

Vakbondsfaciliteiten
Structurele uitbreiding van de mogelijkheden voor vakbondskaderleden om met doorbetaling van
loon naar cao-onderhandelingen, cao-commissievergaderingen, vakgroepbestuur en
deelnemersraad/verantwoordingsorgaan van pensioenfonds te gaan.

Scholing en opleiding
Gedurende de looptijd van de cao hebben werknemers het recht om onder werktijd en op kosten van
de werkgever, door een erkende instelling, een nulmeting in het kader van een EVC-traject te laten
plaatsvinden. Met EVC (Ervaringscertificaat) kunt u uw opgedane kennis en ervaring, waarvoor u
geen diploma hebt, later certificeren.

Contributie werknemersorganisaties
De werkgever zal op verzoek van de werknemer die dat kenbaar maakt, de contributie van
werknemersorganisaties binnen de werkkostenregeling faciliteren. Indien de werkgever de
werkkostenregeling (nog) niet toepast, zal hij de contributie van werknemersorganisaties op de
fiscaal meest gunstige wijze faciliteren.

Reiskostenvergoeding
Met ingang van 2011 zal de werkgever, voor werknemers die dit willen, de reiskostenvergoeding
fiscaal vriendelijk verhogen door deze ten laste van de eindejaarsuitkering netto uit te betalen. Dit
levert een netto voordeel op voor de werknemer. Hoeveel is afhankelijk van de fiscale ruimte (€
0,19 per km) onder aftrek van de reeds toegekende reiskosten en van de belastingschijf.

Functiewaardering
Gedurende de looptijd van de cao zullen maximaal tien functiebeschrijvingen worden
geactualiseerd, c.q. toegevoegd worden aan de lijst van refertefuncties.

Werkgeversbijdrage sociaal fonds
De werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds wordt met ingang van 1 januari 2011 verhoogd van €
45,- naar € 46,50 per fulltime medewerker.



CNV-Ledenraadpleging
Dit is het principeakkoord op hoofdlijnen. CNV Vakmensen is tevreden over dit resultaat gezien de
afspraken over loon, EVC en vakbondsfaciliteiten. Gelukkig wordt er weer een cao afgesloten, waar
voor werknemers een verbetering in zit en waar werkgevers hebben laten zien, dat ze bereid zijn om
te investeren in personeel.

De komende week ontvangen CNV-leden de complete tekst van het principeakkoord en zal
schriftelijk gestemd worden over het principeakkoord.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u terecht bij CNV-bestuurder Frans van de Veen per
e-mail via f.veen@cnvvakmensen.nl of telefonisch via 076 – 572 46 70 en bij CNV-kaderleden op
het bedrijf.

Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
John Kuipers en Cees Verhoek, kaderleden

Nog geen CNV-lid en tevreden over het cao-resultaat Gemaksvoeding? Word dan nu CNV-lid.
Inclusief Rechtshulp op het werk en daarbuiten. Lid worden kan via www.cnvvakmensen.nl en via
CNV-info: 030 – 75 11 007. Hier kunt u ook meer informatie over CNV Vakmensen krijgen.


	

