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Op vrijdag 22 februari hebben wij met uw werkgever onderhandeld over een nieuwe cao

Koninklijke Tichelaar Makkum 2008. Begin februari dit jaar hebben wij u al onze

voorstellen voor een nieuwe cao vanaf januari 2008 doen toekomen. De

onderhan-delingen hebben geleid tot een principeakkoord. Over de hoofdlijnen van dit

akkoord informeren wij u met deze nieuwsbrief.

Looptijd

Van 1 januari tot en met 31 december 2008.

Inkomen

Een loonsverhoging van 3,25% in twee delen. Het eerste deel is 1,25% van het

gemiddelde inkomen binnen Koninklijke Tichelaar Makkum. Het tweede deel is een

loonsverhoging van 2%. Beide delen worden verwerkt in de salarissen èn salaris-schalen.

Hierdoor bereiken wij dat medewerkers in de lagere loonschalen er feitelijk meer dan

3,25% op vooruit gaan.

Leeftijdschalen

Deze zeven leeftijdsschalen worden vervangen door drie aanloopschalen, waarvan het

salaris respectievelijk op 80, 85 en 90% ligt van het minimum in de betreffende

salarisschaal.

Overwerk

Voor het verrichten van overwerk, aansluitend op de normale werkdag van maandag tot en

met vrijdag, gaat de toeslag van 150% naar 125%. Hierbij wordt het aantal overuren met

een toeslag van 125% gemaximaliseerd op 25 overuren per jaar.

Pensioenen

Voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2008 wordt het huidige

pensioenreglement van Avéro Achmea voor Koninklijke Tichelaar Makkum als volgt



gewijzigd; de franchise wordt verhoogd van € 11.354 naar € 14.691.

In 2008 wordt onderzocht of aansluiting bij het Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF) voor de

Baksteenindustrie tot de (financiële) mogelijkheden behoort.

Scholing

Op dit moment wordt er eens per twee jaar een collectieve scholingsdag georgani-seerd,

in plaats van een halve scholingsdag per jaar. De praktijk wordt vastgelegd in de cao.

Werkzekerheid/-garantie bij arbeidsongeschiktheid

De huidige inspanningsverplichting van de werkgever, alsmede de wijze waarop hij deze

verplichtingen in praktijk brengt, wordt in de cao vastgelegd. Het gaat in eerste instantie

om werknemers die tot  50% arbeidsgeschikt zijn.

Premiespaarregeling

De bedrijfsregeling wordt in de cao vastgelegd.

Spaarloonregeling

De wettelijke regeling wordt in de cao vastgelegd.

Feestdagen

De medewerker die een andere dan de christelijke geloofsovertuiging heeft, kan op de

voor hem/haar geldende feestdagen onbetaald verlof opnemen.

Internationale solidariteit

De werkgever stelt hier éénmalig € 5,00 per medewerker beschikbaar.

Redactioneel

Daar waar bepalingen in de cao zijn verouderd of in strijd zijn met wettelijke bepa-lingen,

worden in deze cao bepalingen aan de nieuwe situatie aangepast.



Wij hebben dit onderhandelingsresultaat beoordeeld als principeakkoord. Wij leggen dit

akkoord dan ook met een positief advies aan u voor. In een gezamenlijke

leden-vergadering met FNV Bondgenoten op dinsdag 18 maart vanaf 16.00 uur, zullen

wij het resultaat verder toelichten en vragen wij u uw stem uit te brengen.


