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Op woensdag 7 september heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat
bereikt bij Heinz/Honig te Nijmegen dat op 14 september aan u is voorgelegd. U
heeft in deze ledenvergadering aangegeven dat de eenmalige loonsverhoging van €
600 naar voren getrokken moest worden. Hierbij werd aangegeven dat dit kon door
de eenmalige loonsverhogingen van oktober en december 2011 uit het
onderhandelingsresultaat met € 300 te verhogen.
Ondergetekende heeft dit bij de directie van Honig/Heinz neergelegd. Na een paar korte gesprekken
heeft dit geleid tot een uitkomst die conform de tijdens de ledenbijeenkomst gemaakte afspraak via
de kaderleden aan u is teruggekoppeld. Uit deze rondgang is naar voren gekomen dat u kunt
instemmen met de uitkomst.
Het gaat om de volgende punten:
• Structurele loonsverhoging van één procent per 1 juli 2011
• Een eenmalige loonsverhoging van 700 euro in oktober 2011
• Een eenmalige loonsverhoging van 700 euro in december 2011
• Een eenmalige loonsverhoging van 400 euro in maart 2012
• Structurele loonsverhoging van 1,5 procent per 30 september 2012
Naast de loonsverhogingen en de indexatie van de ouderenregelingen geldt het volgende:
• De indexatie van de ouderenregelingen gebeurt op basis van de uitkomsten van de VIGEF-cao na
31 december 2012 en op grond van de definitie van het bruto jaarinkomen zoals dit is beschreven in
het sociaal plan.
• Compensatie door Heinz in de ouderenregeling bij het eventueel wettelijk vervallen van de sociale
uitkering IOW.
• Voortzetting aanvullingen in de ouderenregeling bij leeftijdsverhoging AOW naar
66 jaar.
• Pensioenopbouw en -indexatie in de ouderenregeling volgens de dan geldende pensioenregeling
van Heinz.
• Voortzetting pensioenopbouw en indexatie pensioen conform de dan geldende
pensioenreglementen van het Heinz pensioenfonds. Bij keuze van werknemer voor “opting out”: op
basis van huidige pensioenpremie middelloon: 19,8 procent van de pensioengrondslag bij
verzekeraar of BPF.
• Compensatie door Heinz/Honig voor vervallen van de FVP bijdrage aan pensioenopbouw.
• Voortzetting extra inspanningen arbeidsbemiddeling “Honig Werkfront”.
Alle punten zijn met u besproken op de gezamenlijke ledenvergadering van
14 september 2011. Dit betekent dat er nu definitief een cao-akkoord is. Graag wil ik u bedanken
voor de samenwerking in de afgelopen twee jaren.
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