
                                  

Onderhandelingsresultaat cao Ammerlaal Beltech  
 

Op 29 november 2021 we samen met het FNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een 
nieuwe CAO.  De FNV zal verder zelf de leden informeren en het onderhandelingsresultaat positief 
aan de leden ter stemming voorleggen. 
 
Onderstaand de hoofdpunten van dit akkoord: 
 
1.            Looptijd 
De looptijd van de cao wordt 2 jaar (1 juli 2021 tot 30 juni 2023). 
 
2.            Loonsverhoging 
Op 1 januari 2022 zullen de CAO salarisschalen met 2,5% structureel worden verhoogd. 
Op 1 januari 2023 zullen de CAO salarisschalen wederom met 2,5% structureel worden verhoogd. 
De consignatietoeslag en de vloer in de vakantietoeslag zullen met dezelfde percentages worden 
verhoogd.  
 
3.            Resultaatafhankelijke uitkering  
3.1. Alle medewerkers in dienst van Ammega Holding Nederland BV en Ammeraal Beltech Service 
Centrum BV ontvangen over het kalenderjaar 2021 een resultaatafhankelijke uitkering. De uitkering 
is gebaseerd op de gerealiseerde EBITDA van ABM en BV tezamen, ten opzichte van het vastgestelde 
budget voor dat jaar. De gerealiseerde uitkering wordt in maart van het daaropvolgende 
kalenderjaar uitgekeerd.   
 
3.2. Voor 2021 wordt de maximale uitkering van €900,- bruto gegarandeerd. 
 
3.3. Voor 2022 zal de resultaatsafhankelijke uitkering worden vast gesteld op basis van 4 KPI’s; 
 

Veiligheid - Ongevallen met 
verzuim (LTI) 

100% t.o.v. Budget €250,- 90% t.o.v. 
Budget 

€125,- 

Kwaliteit - Totale claim kosten 
(TCoQ) 

100% t.o.v. Budget €250,-  90% t.o.v. 
Budget 

€125,-  

Levering – Op tijd leveren 
(OTD_R) 

100% t.o.v. Budget €250,-  90% t.o.v. 
Budget 

€125,-  

EBITDA 100% t.o.v. Budget €250,- 90% t.o.v. 
Budget 

€125,-  

Bruto jaar bonus 2022 
 

€ 1.000,-  
 

 €500,-  

 

De maximale uitkering wordt verhoogd naar 1000,- bruto. Wat inhoudt 250, euro bruto per KPI.  
Per jaar zullen de 4 KPI’s door Ammega worden vastgesteld.  
Medewerkers met een Annual Personal Bonus plan en Sales bonus komen niet in aanmerking voor 
deze uitkering. 
 
4.            RVU zware beroepenregeling 



Voor iedereen werkzaam in produktie en als service monteurs komen in aanmerking voor de 
regeling uit het pensioen akkoord m.b.t. zware beroepen. Dat wil zeggen dat het voor deze 
doelgroep mogelijk is om drie jaar voor AOW datum met pensioen te gaan. Dit wordt op de volgende 
manier gefinancierd: Ammeraal Beltech levert een bijdrage ter hoogte van de RVU-
drempelvrijstelling per jaar per medewerker maximaal drie jaar voor AOW-datum. DE medewerker 
vult de rest aan door een van zijn of haar pensioen naar voor te halen.  De optie om aan te vullen via 
verlofsparen zullen we gedurende de duur van de Cao onderzoeken. Deze regeling zal van 
toepassing zijn tot 2025. 
 
5. Werkafspraken 
5.1 Gedurende de duur van de cao zullen we met elkaar bespreken hoe we omgaan met de 
komende stelselwijziging in het pensioen en keuzes die daarin gemaakt moeten worden vanuit het 
afgesloten pensioenakkoord toepassen en betekenen voor iedereen werkzaam binnen Ammeraal 
Beltech. 
5.2 Daarnaast zullen we een studie onderzoek starten naar de mogelijkheden om de duurzame 
inzetbaarheid van al onze medewerkers te behouden en / of te vergroten.   
 
Tijdens het kwartaal periodiek overleg wordt de voortgang van de werkafspraken besproken. 
 
6.            Overige zaken 
6.1.        Binnen fiscale kaders kan de vakbondscontributie per kalenderjaar verrekend worden. 
6.2.        De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties op basis van de afspraken met AWVN wordt  

 gecontinueerd. 
6.3. De huidige SPAWW regeling 3e WW jaar zal worden gecontinueerd/verlengd.  
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