ONDERHANDELINGSRESIJLïAAT voor de cso Bereide Verf- en Drukinktindustrie

1.

Looptijd

Periode van L oktober 2017 tot en met 30 september 2018.

2.

lnkomen

De schaalsalarissen resp. de feitelijk betaalde salarissen zullen vuorden verhoogd rnet:

2% per 1- oktober 2017
De minimurnvakantietoeslag voor vakvolwassen werknemers zal eveneens nnet dit përcentage worden

verhoogd.

3.

Pensioenen

Partijen houden een pensioenpremie aan van maximaal 29% van de pensioengrondslag.
De werknemerspremie van L,03% voor de garantieregeling wordt per

1"

januari 2021- opgenomen in de

reguliere pensioenregeling en blijft als werknemerspremie in stand.
Voor de resterende pensioenpremie blijft de verdeling 54%146% (werkgeverlwerknerner) van kracht.
ln 2020 zal de balans worden opgemaakt inzake de prennieontwikkeling.

4.

Aan- en verkoop verlofdagen

Gedurende de looptijd van de cao zal er een pilot plaatsvinden voor aan- en verkoop van maximaal 5

bovenwettelijke verlofdagen. Onder verlofdagen wordt verstaan: vakantiedagen, saniorenrechten, etc.
De voorwaarden hierbij zijn dat van deze pilotregeiing gebruik kan worden gemaakt na overieg en met

instemming van de werkgever.
lndien er dagen kunnen worden gekocht dan kan dít pas als alle vakantíedagen, roostervrije dagen en
eventuele dagen die volgen uit een seniorenregeling, worden apgenomen.
Deze gekochte dagen rnoeten worden opgenomen in het jaar waarin ze zijn gekocht.
Partijen hebben de intentie dat de pilot - bij een positieve evaluatie van heide partijen - wordt opgenomen
in de cao.

5.

WW-reparatie

De WW wordt gerepareerd confsrm de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid voor cao'ers en

boven-cao'ers. Conform de regeling Ís de premie vsor rekening van de werknemers.

6.

Vakbondseontributie

De vakbondscontributie van werknemers zal gedurende de looptijd van de cao fiscaal vriendelijk worden

behandeicj in de werkkostenregeiing.

7.

Regeling weriqeversbijdrage

De wer(geversbijdrageregeling wordt gecoírtinueerd gedurende de looptijd van de cao.
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8.

Buurr*rn*lnretba*rheid

ln een ËpËrte bijtage bij de eao rvsrdsn èesf prEsf,lees met bstïëkking tst dusraarne in:etbaarheid
opgenomen. Dat betreft onder andere leerrekenin6 {opleiding & ontwikkeling}, helpdesk

mantelrorg financiële foto.
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peflsioenrifhtleeítïd w§rdt rnet ingail8 vàn 1-l-?§X8 gew$rigd vafl §7 fiaar SË rËër op

basis ven de gewijzigde wetgeving.

-

0e aa*gep§sle arbo{atàlogus, dia is afge$emd m*t dë deskundigen van de cao-partijen, is
akkoord en zal worden voorgelegd aan lnspectie SZW.

-

ïekstaanpassiRg vnor artikel S lid ?.b.1.; "!n afranJking van het bapa*lde in lid 3 van dit artikel
kan de

-

arheidrJuu, u*, 4§ uur c,q. ger*iddeld 40 u*r per wetk ook met

{bruto} diplcmattes}ag,*
Se tekstaanBassií!§ \rsor artikel 10 VÉrz#im, lid 4 ltiordt: "Oe werknemer kan dssrbetaald
verl+f opnernsn als badoeld in artikel 4;2 van de Wet arbeid en eorg ten belroeve uan
kraamverlof na bevalling van de echtgenote of partner of degene van wie hii het kind

Hsutën, ?§ december i0L7
i.iF

worden verkort

voor de periode tst 2021."
ïekstaanpassing uoor artiket 8, lid 6 inm,ke diploma \.akmsn verf- en drukinktind{r§trie: "Voor
nieuwe medewerkers met ingang van 1-1-?018 komt er een eenmalige uitkering van € 500

srkent.'
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