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FNV 
T.a.v. mevrouw M. Possel 
De Unie 
T.a.v. T. van Eijden 
Verzonden per e-mail 

 

Capelle aan den IJssel, 3 augustus 2018 

  Uw kenmerk: 180418.ive.mpo 
  
Betreft: cao CED eindbod 

 
 

Kies een item. Geachte mevrouw Possel, beste Marlies, 
Geachte heer T van Eijden, beste Ton, 
 
Vorige week heeft er overleg plaatsgevonden naar aanleiding van het afwijzen van het eindbod van 
CED door de leden van de vakorganisaties. 
Tijdens dit overleg hebben we nogmaals met elkaar gesproken over de cao punten en hebben wij een 
aanpassing gedaan op de door de leden aangegeven belangrijke thema`s. 
Omdat dat wij hechten aan een cao voor onze medewerkers doen wij met het aanpassen van ons 
eindbod een ultieme poging om tot een cao voor CED te komen. CED heeft vertrouwen in de toekomst 
en wil met de aanpassingen in het eindbod dit onderstrepen. 
 
Looptijd 

De looptijd van de cao is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2019. 
 

Financiële verhoging 
Zoals hierboven al is aangegeven heeft CED vertrouwen in de toekomst echter zijn er een 
aantal marktontwikkelingen die de groei op dit moment beperken. Om gehoor aan dit 
vertrouwen te geven wil CED de volgende verhogingen van zowel de salarisschalen als de reële 
lonen en een eenmalige uitkering doorvoeren:  

o Voor 2017 eenmalige uitkering van 0,5 % over het bruto jaarsalaris uit te betalen in 
november 2018 

o Per 1-11-2018 initiële verhoging 2,0 %  
o Per 1-11-2019 initiële verhoging 2,0 % 

 
Betaling 2e ziekte jaar 
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Voor medewerkers die per 1-11-2018 ziek worden geldt een betaling van het 2e ziekte jaar van 
85% van het bruto maandsalaris. Per 1-1-2020 wordt dit percentage, voor nieuwe 
ziekmeldingen, 70% van het bruto maandsalaris. Voor medewerkers die voor 1 november 2018  
ziek zijn zal CED in het 2e ziekte jaar 100% blijven betalen. Voor medewerkers die niet meer 
terug kunnen keren in het arbeidsproces, (vastgesteld door de bedrijfsarts of UWV) zal ook in 
het 2e ziekte jaar 100% van het loon doorbetaald worden. 
 

Bovenwettelijk verlof 
Het bovenwettelijke verlof zal conform de wetgeving vervallen na 5 jaar. De overige bepalingen 
in de cao blijven gehandhaafd. 
Voor de wettelijke vakantie dagen hanteert CED eveneens hetgeen wettelijke is vastgesteld.  

 
Ouderenbeleid 

Voor sommige medewerkers wordt het werk steeds zwaarder. Met name bij medewerkers op 
leeftijd zien we vaker klachten. Om te voorkomen dat deze medewerkers uitvallen wil CED een 
ouderenbeleid introduceren. 
In de cao wordt vastgelegd voor medewerkers die de 62 jarige leeftijd hebben bereikt, uitgaand 
van een fulltime contract (40 uur), de arbeidsduur terug kan worden gebracht naar 32 uur (het 
salaris wordt aangepast naar 32 uur), het pensioen wordt opgebouwd op basis van 40 uur en 
de eventuele eigenbijdrage wordt pro-rata aangepast. Voor medewerkers met een parttime 
contract zal de regeling pro-rata worden toegepast met een minimaal te werken uren van 16 
uur per week. 
CED zal deeltijd pensioen mogelijk maken, waarbij ook minimaal 16 uur per week gewerkt dient 
te worden. 
Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen zich oriënteren over alternatieve regelingen die 
specifiek zouden kunnen gelden voor medewerkers die 5 jaar voor hun AOW gerechtigde 
leeftijd zitten.   

 
Overwerkverplichting 

In 2013 is het sociaal akkoord afgesproken dat de AOW gerechtigde leeftijd stijgt. Deze 
maatregel is genomen omdat onze levensverwachting toeneemt. Binnen CED kennen we een 
overwerkverplichting voor medewerkers tot 55 jaar. CED wil, in de geest van het 
pensioenakkoord de overwerkverplichting in 2019 verhogen naar 57 jaar en in 2020 naar 58 
jaar, vervolgens stellen wij voor om na 2020 de leeftijdsaanpassing gelijk te laten lopen aan de 
stijging (of daling)  van de AOW leeftijd. Dus gaat de AOW omhoog dan stijgt ook de leeftijd 
t.a.v. de overwerkverplichting en vice-versa.  

 
Vakbondsbijdrage 

CED hecht veel waarde aan de toegevoegde waarde van de vakbonden. CED zal daarom geen 
verlaging doorvoeren maar voor de cao-termijn de jaarlijkse vakbondsbijdrage handhaven. 

 
Teksten pensioenregeling 

CED verandert en dat geldt ook voor ons pensioen. De nieuwe beschikbare premieregeling ( in 
gegaan per 1-1-2014) moet derhalve worden  verwerkt in de nieuwe cao.  
CED en haar gelieerde ondernemingen hebben een verplichte pensioenregeling op basis van 
een beschikbare premieregeling. De pensioenregeling kent een premie voor het 
ouderdomspensioen, een aparte risicodekking voor het nabestaanden- en wezenpensioen. 
Tevens geldt er bij arbeidsongeschiktheid een dekking voor premievrijstelling afhankelijk van 
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het percentage arbeidsongeschiktheid. Onderdeel van de pensioentoezegging is ook een 
dekking arbeidsongeschiktheid boven het sociaal verzekeringsloon. Hierbij wordt maximaal 
70% van het inkomen boven het SV loon verzekerd. Er geldt een eigen bijdrage van 4% voor de 
pensioenregeling en het arbeidsongeschiktheidspensioen .  
 
De pensioenregeling kent de mogelijkheid voor extra bijstortingen binnen de geldende fiscale 
grenzen. Deze bijstortingen zijn voor eigen rekening. Indien een medewerker de maximale 
fiscale ruimte in een kalenderjaar vol stort (100%) dan neem CED van de extra storting 30% 
voor haar rekening. Indien de medewerker niet de volledige fiscale ruimte vol stort dan vindt er 
geen bijdrage van uit CED plaats. 
 
Er geldt een vrijwillige ANW module. Deelname is voor eigen rekening. Deelname kan zonder 
medische waarborgen bij aanvang van het dienstverband of bij de eerste keer dat deelname 
kan, zoals het aangaan van een partnerrelatie. Latere deelname kan alleen als er ter voldoening 
van de uitvoerder voldoende medische waarborgen geleverd worden.  
 
Indien de pensioenregeling gewijzigd moet worden vanwege aanpassingen aan het fiscale 
kader, dan wordt deze aanpassing doorgevoerd. Er ontstaat hierdoor niet automatisch recht op 
compensatie.  
Indien economische of financiële omstandigheden er toe leiden dat de pensioentoezegging 
verlaagd moet worden, dan zal CED in overleg treden met de Vakorganisaties. Dit geldt ook 
voor de hoogte van de eigen bijdrage. 
 
Over de exacte wijzigingen van de cao tekst zullen CED en vakbonden nader in overleg treden. 
 

Opleidingsbudget 
Niet alleen CED verandert maar ook onze werkomgeving. CED vindt het belangrijk dat onze 
medewerkers mee veranderen. Hiervoor stelt CED een extra opleidingsbudget van 0,5% 
beschikbaar (ten opzichte van budgetjaar 16/17) voor de scholing van de medewerker. De 
ondernemingsraad wordt geïnformeerd over en indien noodzakelijk betrokken bij het 
scholingsbeleid. 

 
Sociaalplan 

De looptijd van het Sociaalplan is gelijk aan de looptijd van de cao te weten: van 1-1-2017 tot 
31-12-2019. 

 
Zoals besproken zal bij overeenstemming over de tekst van het onderhandelingsresultaat het resultaat 
neutraal worden voorgelegd aan de leden van beide vakorganisaties. 
Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk jullie reactie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ruud Kooijman 
Antje Koster 
 
 
cc.: OR CED 
 


