
Onderhandelingsresultaat van 2 november 2016, cao vlakglas. 

 

Op 2 november jl. hebben Bouwend Nederland, de vakgroep GBO met FNV Procesindustrie en CNV 

Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt dat nog aan de respectievelijke achterbannen 

voor goedkeuring zal worden voorgelegd. Dit onderhandelingsresultaat luidt als volgt: 

 

- Looptijd: 1-1-2017 t/m 30-06-2018  

 

- Partijen komen een structurele verhoging van loon en aanverwante toeslagen 

overeen van: 

o 1-4-2017 1,5% Structureel 

o 1-9-2017 1% Structureel 

o 1-1-2018 1% Structureel  

 

- Pensioenpremie: 2017 en 2018 wordt 32%, met de daarbij behorende opbouw van ca 

1,6%. In 2017 zal er een werkgroep, in samenspraak met pensioenfondsbestuur,  

samengesteld worden voor een studie naar een toekomstbestendige pensioenregeling voor 

de branche. Als de studie eerder dan de looptijd van de cao kan worden afgerond dan kan 

de premie overeenkomstig het resultaat worden aangepast. Naar de toekomst streven 

partijen naar premiestabilisatie op het huidige niveau. 

 

- Seniorendagen: ingang schuift 2 jaar op. Voor medewerkers van 50 jaar en ouder blijft de 

situatie ongewijzigd. Voor nieuwe gevallen geldt een overgangsperiode tot 1-1-2019. 

Medewerkers die nu 63 jaar en ouder zijn, behouden tot hun pensioen het aantal extra 

vrije dagen. 

 

Staffel nu:     per 1 januari 2019: 

Leeftijd       

50 t/m 55 jaar:2 dagen extra   52 t/m 57 jaar :2 dagen extra 

56 jaar: 4 dagen extra    58 jaar  :4 dagen extra  

57 jaar: 5 dagen extra    59 jaar  :5 dagen extra 

58 jaar: 6 dagen extra    60 jaar  :6 dagen extra 

59 jaar: 7 dagen extra    61 jaar  :7 dagen extra 

60 t/m 62 jaar: 9 dagen extra   62 t/m 64 :9 dagen extra   

63 jaar: 10 dagen extra   65 jaar  :10 dagen extra 

64 jaar: 11 dagen extra   66 jaar  : 11 dagen extra 

 

- Stoov cao looptijd: 1-1-2017 t/m 31-12-2021. Hierbij zal naar actualisering van o.a de 

teksten gekeken gaan worden.  

 

- 3e WW jaar: Aansluiten bij de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid. Waarbij geldt 

dat de kosten voor de werknemer zijn. 

 

- Actualisering van de cao. In 2017 zal er een werkgroep gevormd worden die hier serieus 

mee aan de slag gaat. Waarin onder meer betrokken worden senioren-en 

dienstjarendagen, consignatie, ploegendiensten, overwerktoeslagen en 

reistijdenvergoeding.  

 

- Voor de naleving van de cao zal de Vaste Commissie (artikel 4) inhoud krijgen. 

 

- Voor de cao’s zal een avv gevraagd worden.  

 

 


