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Schiphol – akkoord en de cao Particuliere
Beveiliging
Na het achtereenvolgens sluiten van het ‘Schiphol akkoord’, en het bereiken
van het onderhandelingsresultaat over de landelijke cao Particuliere
Beveiliging. Moesten er afspraken gemaakt worden over hoe die afspraken
konden worden samengevoegd.
Dat is gelukt. We zijn met Securitas Transport & Aviation, I-SEC en Procheck
International op Schiphol tot afspraken gekomen. Deze afspraken gelden alleen:
1. Voor beveiligers die onder de cao Particuliere Beveiliging vallen én werken
binnen de Schiphol Tender.
2. Als het onderhandelingsresultaat Particuliere Beveiliging wordt goedgekeurd
door de leden.
De beveiligers werkzaam binnen de Schiphol Tender krijgen bovenop het resultaat van
de cao Particuliere Beveiliging, die je vindt in de Nieuwsbrief van 20 september jl.,
ook de volgende afspraken uit het ‘Schiphol akkoord’:
1. Een eenmalige objecttoeslag van 700 euro bruto op basis van
fulltimecontract; voor parttimers wordt deze toeslag berekend naar rato van
hun parttime percentage.
2. Met ingang van loonperiode 1 2021 gaan jullie al 4 uur minder werken per
loonperiode met behoud van salaris.
3. Met ingang van loonperiode 1 2022 gaan jullie nog eens 4 uur minder werken
per loonperiode met behoud van salaris.
Kortom, wie werkt binnen de Schiphol Tender en valt onder de cao PB heeft als éxtra’s
dat hij/zij eerder korter gaat werken en een eenmalige objecttoeslag krijgt van €
700,- bruto. Deze afspraken worden opgenomen in hoofdstuk 15 van de cao
Particuliere Beveiliging.
In het plaatje op de volgende pagina zien jullie schematisch welke extra afspraken
voor jullie gelden. De eenmalige objecttoeslag en eerder korter werken met behoud
van loon komen dus bovenop de PB-afspraken over loonsverhogingen in 2018-2023,
de 80 – 90 – 100 regeling, het verbeterde pensioen, de opleidingsafspraken, beperken
van de flex, halveren van het aantal minuren, gezonder maken van de roosters, het
minimum basissalaris van 125% van het wettelijk minimum loon, afschaffen van de
jeugdschalen, aanpassen van het functiegebouw, verbeteren van de
opleidingsmogelijkheden, enzovoort.
Al met al is de onderhandelingsdelegatie van mening dat de goede afspraken over de
cao PB zijn versterkt met een paar belangrijke afspraken uit het ‘Schiphol-akkoord’.
De totale set van afspraken leggen we dan ook met een positief advies aan jullie voor.
Daarbij is het van belang om te weten dat als je werkzaam bent binnen de Schiphol
Tender, je stemt over de cao Particuliere Beveiliging en de aanvullende afspraken.
Dus over het gehele pakket.
Mocht je nog vragen hebben, mail me dan op e.maas@cnvvakmensen.nl
En vergeet niet te stemmen over het onderhandelingsresultaat Particuliere
Beveiliging.

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
E: e.maas@cnvvakmensen.nl
++++++++++++++++++++++
Voor de beveiligers die binnen de Schiphol Tender werken bij I-SEC, Procheck
International en Securitas T&A én vallen onder de cao PB.
Doordat we een onderhandelingsresultaat hebben voor de cao PB en aanvullende
afspraken voor beveiligers die werken binnen de Schiphol Tender hebben we die
samen moeten voegen. Dat leidt ertoe dat voor beveiligers die werken binnen de
Schiphol Tender 2 aanvullende afspraken zijn op de cao PB. Wie werkt binnen de
Schiphol Tender onder de cao PB krijgt bij goedkeuring van de PB CAO een éénmalige
objecttoeslag van € 700,= bruto en gaat al in 2021 met behoud van loon vier uur per
periode korter werken en in 2022 nog eens vier uur per periode korter werken, met
behoud van loon.
Die afspraken komen dus bovenop de afspraken in de cao PB en worden verwerkt in
bijlage 15 van de CAO PB.
In het schema hieronder zie je precies welke afspraken over loon en
arbeidsduurverlaging gelden voor alleen PB (boven) en Schiphol Tender én PB
(onder).

Kortom wie werkt binnen de Schiphol Tender en valt onder de cao PB heeft als éxtra’s
dat hij eerder korter gaat werken en een eenmalige objecttoeslag heeft van € 700,=
bruto. Dat is een gevolg van de eerder gemaakte afspraken en afspraak is afspraak.

