
HOOFDLIJNEN PRINCIPEAKKOORD CAO

TUSSEN QLIP EN DE VAKORGANISATIES

FNV BONDGENOTEN, DE UNIE EN DE CNV

BEDRIJVENBOND OP 26 NOVEMBER 2007

Door: Leo Bons op 27-11-2007 12:00

Na langdurige onderhandelingen van bijna een jaar hebben bovengenoemde

partijen op 26 november 2007 overstemming bereikt over de nieuwe cao Qlip.

Op maandag 3 december 2007 om 15.00 uur zal er in Leusden een gezamenlijke voorlichting plaatsvinden

door de werkgever en de werknemersorganisaties, toegankelijk voor alle medewerkers in de vestiging

Leusden. Aansluitend zal er dan een ledenraadpleging en stemming over het principeakkoord door de

vakorganisaties plaatsvinden.

Op dinsdag 4 december 2007 om 14.00 uur zal er in Zutphen eenzelfde gezamenlijke voorlichting

plaatsvinden aan de medewerkers in vestiging Zutphen. Aansluitend zal er dan een ledenraadpleging en

stemming over het principeakkoord door de vakorganisaties plaatsvinden.

Deze hoofdpunten zijn:

Loonschalen

De maximum loonlijn Qlip wordt afgeleid van de maximum loonlijn MCS tot en met functiegroep 5 en de

maximum loonlijn COKZ vanaf functiegroep 6.

De C-schaal voor de chauffeurs wordt integraal overgenomen in de cao Qlip. Alle medewerkers tot en met

functiegroep 5 (inclusief chauffeurs) krijgen uitloop tot MCS maximum loonlijn + 3,3 procent.

Arbeidsduur

De fulltime arbeidsduur wordt voor alle medewerkers 38 uur. Bij een gemiddelde werkweek van 40 uur bouwen

medewerkers 13 ATV-dagen per jaar op. Indien men 36 uur wil blijven werken is er sprake van een parttime

contract en worden de arbeidsvoorwaarden naar rato toegepast.

Toeslagen

De toeslagen van voor voorheen MCS-medewerkers zijn voor alle medewerkers van toepassing. In afwijking

hiervan geldt voor binnendienstmedewerkers van voorheen COKZ in 2008 nog een toeslag van 75 procent

voor het werken op zaterdag.

Pensioenregeling

De pensioenregeling van voorheen COKZ zal per 1 januari 2008 voor alle medewerkers Qlip gaan gelden, met

uitzondering van MCS-medewerkers die geboren zijn voor 1 januari 1953. Deze laatste groep behoudt hun

aanspraak op basis van de huidige pensioenregeling MCS. 

Voor de medewerkers van voorheen MCS tot en met functiegroep 5, die geboren zijn vanaf 1 januari 1953, zal 

de werkgever in 2008 6 procent van het jaarinkomen 2008 storten in aanvullend pensioen.

Looptijd

De looptijd van de cao Qlip is van 1 januari 2008 tot 1 juli 2009.

Contractloonstijging

De contractloonstijging per 1 juli 2008 is 1,5 procent en per 1 januari 2009 1,5 procent.

Als de caopartijen het principeakkoord goedkeuren, wordt de redactie van de nieuwe cao op basis van de

genoemde hoofdpunten in de cao COKZ verwerkt tot een nieuwe cao Qlip.

Graag tot op een van de genoemde bijeenkomsten.


