
Principeakkoord cao Mondi Heerlen 2009-2010

1. Looptijd

1 april 2009 t/m 31 december 2010.

2. Beloning

a. Eenmalige uitkering van € 575 uit te betalen in juli 2009.
b. Structurele verhoging van de werkelijke salarissen en schaalsalarissen van 1,5% per
1 januari 2010.
c. Resultatendeling 2009: Maximaal € 1050 (zonder structurele bodem)
Resultatendeling 2010: Maximaal € 1050 (met structurele bodem van € 110).

3. Individuele beoordelingsbeloning

In 2009 blijft de systematiek ongewijzigd:
Beoordelingsconclusie Totale structurele individuele aanpassingspercentage per
01-01-2008
Exceptional performance 3,5%
High achievement 2,25%
Good performance 1,5%
Developing performance 0,75%
Unsucccesfull geen aanpassing

Als het werkelijk betaalde salaris van een medewerker boven de bij zijn functiegroep behorende
salarisschaal valt, dan wordt het verschil tussen het schaalmaximum en het werkelijk betaalde salaris
gezien als een persoonlijke toeslag. Indien er sprake is van een persoonlijke toeslag, dan wordt het
individuele structurele salarisaanpassingpercentage gehalveerd, behalve bij de “Exceptional
performance (EP)“ en “High achievement (HA)” daar geldt ook voor medewerkers op het maximum
van de schaal dat de helft wordt meegenomen in het salaris en de andere helft als eenmalig uitkering
wordt betaald

Vanaf 2010 geldt dat boven het maximum van de schalen geen structurele salarisaanpassing meer
zal plaatsvinden. Werknemers die het maximum van de schaal bereikt hebben ontvangen een
eenmalige uitkering afhankelijk van de beoordeling.
Rating % Eenmalige vergoeding in € Eenmalige vergoeding in €
indien maximale schaal is bereikt.
1 0 0 0
2 0,75 0 0
3 1,5 0 300
4 1,5 300 600
5 1,5 750 1050

Tijdens de ledenvergadering was er onduidelijkheid over de percentages voor ‘exceptional
performance’ en ‘high achievement’. Deze zijn net als voor ‘good performance’ en ‘developing
performance’ 1,5%. Daarnaast wordt een eenmalige vergoeding gegeven.
De loonlijn wordt in juli 2010 met 4% verhoogd (= maximum van de schalen worden met 4%
verhoogd). Daardoor bestaat de mogelijkheid wat langer door te groeien binnen de schaal.



4. WGA premie

Gedurende de looptijd van de cao maakt Mondi Heerlen geen gebruik van het wettelijke recht om een
deel van de gedifferentieerde WGA premie (= premie arbeidsongeschiktheid) te verhalen op het netto
salaris van de werknemers. Als Mondi gebruik zou maken van dit recht, dan zou dit de werknemers
ca. € 110 netto per jaar kosten.

5. Leeftijdsbeleid

In het eerste kwartaal van 2010 bespreken Mondi Heerlen en FNV KIEM de mogelijkheden van
levensfase beleid (EVC, loopbaanbeleid, ouderenbeleid).


