
 

 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT VOOR DE CAO SIGARENINDUSTRIE 2013 / 2014 

 
 

Looptijd 
 
De looptijd van de CAO is bepaald op 12 maanden, te weten van 1 april 2013 tot en met 
31 maart 2014.  
 
 
Inkomen 
 
Per 1 april 2013 worden de salarissen verhoogd met 1,75%. 
Per 1 oktober 2013 worden de salarissen verhoogd met 0,5%. 
Alle in de CAO genoemde vloeren worden eveneens verhoogd met de overeengekomen 
percentages voor de loonsverhoging.  
 
 
Positie uitzendkrachten / tijdelijke krachten 
 
STG zal informatie aanleveren over de aantallen uitzendkrachten / tijdelijke krachten. 
 
 
AOW leeftijd 
 
Het dienstverband eindigt op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft 
bereikt. Artikel 8 lid 1a sub d zal dienovereenkomstig worden aangepast. 
 
Aangezien de prepensioenregeling niet meer bestaat zal artikel 8 lid 1a sub e worden 
geschrapt. 
 
 
Duurzame inzetbaarheid / seniorenbeleid 
 
De resultaten van het ITS (voorheen: IVA) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in de 
sigarenindustrie worden met belangstelling afgewacht. Verder is de volgende protocol 
afspraak gemaakt:  
"Gedurende de looptijd van de CAO 2013/2014 zal door ITS een behoeftebepaling 
plaatsvinden naar de wijze van invulling van het individueel keuzebudget (IKB), gevolgd 
door een proef binnen twee van de bij de CAO aangesloten ondernemingen. 
Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten aan sociale partners staat gepland voor 
januari 2014. Mede in verband met het verschuiven van de AOW leeftijd naar 67 jaar en 
mede aan de hand van de resultaten van het ITS onderzoek zal tijdens de looptijd van de 
CAO een studie worden verricht naar alle leeftijdsgerelateerde bepalingen in de CAO. 
Daarbij zal worden gekeken naar de waarde van die regelingen voor de werknemer, de 
kosten voor de werkgever, de vraag of deze regelingen kunnen worden ingepast in het 
individueel keuzebudget en mogelijke overgangsbepalingen." 
 
 
Wajongers 
 
Werkgevers zullen zich gedurende de looptijd van de CAO maximaal inspannen om een 
Wajonger te laten instromen.  
 



 

 

Jongeren 
 
Werkgevers zullen jongeren desgewenst een verklaring verschaffen ten behoeve van het 
verkrijgen van een hypotheek voor de aankoop van een woning. Deze verklaring zal 
uiteraard op de waarheid dienen te berusten.    
 

Vakantiewetgeving 
 
Werkgevers treden op ondernemingsniveau in overleg met de desbetreffende 
werknemers om het probleem van de stuwmeren aan vakantiedagen op te lossen. Per 1 
januari 2015 zal de nieuwe vakantiewetgeving worden geïmplementeerd. 
 
 
Mr. A. Steinkühlerfonds 
 
Voor wat betreft de mogelijke omzetting van het Mr. A. Steinkühlerfonds in een sector 
specifieke regeling zal worden afgewacht of en zo ja, wat hierover wordt afgesproken in 
de CAO van Philip Morris Holland. Indien binnen de CAO van Philip Morris Holland 
afspraken zouden worden gemaakt om de Steinkühler regeling om te zetten naar een 
bedrijfsspecifieke regeling zullen partijen zich tijdens de looptijd van deze CAO buigen 
over de vraag of een dergelijke regeling ook in de CAO sigarenindustrie kan worden 
doorgevoerd.  
 
 
Redactiecommissie 
 
De redactiecommissie zal zich buigen over de voorgestelde wijzigingen in artikel 25 
alsmede over de tijdens het overleg overeengekomen tekstuele wijzigingen.  
 
 
 
Veldhoven,  20 juni 2013 

 
 


