
Onderhandelingsresultaat CAO AVI 2018.

De cao heeft een looptijd van 3 jaar: vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.

De salaris en salarisschalen worden als volgt verhoogd:

- Per 1 oktober 2018, met 1%

- Per 1 april 2019 met 1,3 %.

- Per 1 januari 2021 met 1,3%

Per 1 oktober 2018 wordt de pensioenregeling premievrij gemaakt voor de

werknemers. De premie voor de werkgever wordt daardoor als volgt verhoogd:

- Per 1 oktober met 1,5% van de loonsom.

- Per 1 januari 2019 met een extra 0,7% van de loonsom.

- Per 1 januari 2020 met nog een extra 0,9% van de loonsom.

Per 1 januari wordt de huidige pensioenregeling vervangen door een

beschikbare premie regeling (zie bijlage).

Vanaf 2018 wordt aan vakbondsleden de mogelijkheid geboden om de door

hen betaalde vakbondscontributie, fiscaal vriendelijk te verrekenen via de

werkkostenregeling.

Per 2018 wordt jaarlijks samen met de PVT een doelstelling bepaald, die

gekoppeld wordt aan een uitkering voor alle werknemers ter hoogte van het

restant dat gefinancierd mag worden uit de werkkostenregeling.

Cao-partijen zullen met elkaar de mogelijkheden voor meer flexibele

werktijden onderzoeken.



Werkgever is zich bewust van de noodzaak om maatregen te treffen waardoor

de werknemers “fit over de finish” kunnen. Maar gezien de grote van het

werknemersbestand (40), is het niet zinvol om hier collectieve afspraken over

te maken.

Met het starten van de “AVI academie” wordt de komende jaren meer

aandacht besteed aan het opleiden van de werknemers en het plannen van

vervanging voor de werknemers die met pensioen zullen gaan.



Pensioen.

Huidige regeling:

- Gegarandeerde uitkomst.

- Franchise van 20.302 euro (2016), over het loon daarboven wordt pensioen

opgebouwd.

- Opbouwpercentage is al 2 jaar verlaagd naar 1,125% (na 40 jaar opbouw dus 45%

van het gemiddeld verdiende salaris!).

- Weduwen- en wezenpensioen op (verlaagde) opbouw basis.

Nieuwe regeling per 1 januari 2019:

- Gegarandeerde inleg, 100% maximale staffel op basis van 4% rekenrente.

- Franchise 13.344 euro.

- Opbouwpercentage is 1,875% (na 40 jaar streef opbouw van 75% van het gemiddeld

verdiende salaris).

- Weduwen-en wezenpensioen op basis van risico.


