
   Cao afspraken FNV Veiligheid 

  Onderhandelingsresultaat met positief advies. 
 

 

De onderhandelingsdelegaties van partijen betrokken bij de cao voor FNV Veiligheid  zijn het 

navolgende overeengekomen: 

 

De cao voor FNV veiligheid wordt ongewijzigd verlengd met dien verstande dat: 

 

1. Het einde van de looptijd wordt vastgesteld op 31 december 2014 

 

2. Aan artikel 25, loonafspraken tijdens de looptijd van de cao, wordt de volgende zin 

toegevoegd: 

 

 In september 2013 wordt een eenmalige bruto uitkering verstrekt van €300.--, op basis 

van full-time dienstverband, naar rato aan te passen naar de deeltijdfactor. De uitkering is 

niet pensioengevend en telt niet mee voor de berekening van de vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering 

 Per 1 januari 2014 zal een verhoging van de schaalsalarissen  plaatsvinden van 1.5%.  

 Per 1 juli 2014 zal een verhoging van de schaalsalarissen plaatsvinden van 0.5%. 

 De persoonlijke toeslagen van de medewerkers stijgen conform de afspraken uit de cao 

afspraken 2012 voor FNV Veiligheid mee met de genoemde percentages. 

 

Naast deze wijzigingen hebben partijen de volgende afspraken gemaakt: 

 

 Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen in overleg en met overeenstemming 

nadere afspraken maken met betrekking tot collega’s die doorwerken na de AOW 

gerechtigde leeftijd.  

 Als de uitwerking van het sociaal akkoord daar aanleiding voor geeft, zullen partijen in 

overleg en met overeenstemming aanvullende afspraken maken en deze door middel van 

een addendum aan de cao toevoegen. 

 Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao de gevolgen van  overgang voor NPB-ers 

met een pensioenregeling bij Zwitser Leven, naar het pensioenfonds zorg en welzijn 

nadrukkelijk in kaart brengen en zo nodig in overleg en met overeenstemming aanvullende 

afspraken maken. 

 Partijen komen overeen dat bij een geslaagde transitie van FNV in beweging, FNV 

Veiligheid zal aansluiten bij de sector cao voor FNV organisaties. Mocht de transitie niet 

succesvol zijn dan zullen partijen in overleg met overeenstemming andere afspraken 

maken. 

 

Beide partijen leggen dit onderhandelingsakkoord voor aan de achterbannen en pas na akkoord van 

partijen is sprake van een definitief akkoord. 
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