
                       

 

      

CAO 2021 - 2022 

 
Datum  :  17 december 2021 

Betreft  :  Cao april 2021 t/m maart 2022 

Beste Stijn, 

 

De afgelopen maanden hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de inhoud van de 

nieuwe cao. Hierbij bevestigen we de afspraken die we hierover hebben gemaakt.  

 

Looptijd  

De looptijd van de cao is 12 maanden, van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. 

 

Inkomen 

De salarisschalen en salarissen, voor de werknemers in dienst per 1 december 2021, worden 

per 1 april 2021 verhoogd met 1,75%.  

 

Prestatiegerichte beloning 

Voor de contractperiode gelden de volgende 3 KPI’s: 

1. Kas 

€ 100,- bruto bij 16% tot maximaal € 250,- bij 13%. Zie onderstaande grafiek.  

 
Meetperiode van 1 april 2021 t/m 31 maart 2022 

 

2. Claims 

≤ 0,36 / miljoen vellen:  € 100,- bruto 

Meetperiode 1 april 2021 t/m 31 maart 2022 

 

3. Ontwikkelgesprekken 

Alle medewerkers hebben 2 ontwikkelgesprekken gehad. 100% score, uitgezonderd 

langdurig zieken: € 100,- bruto 

Meetperiode 1 september 2021 t/m 31 maart 2022 

  

  



                       

 

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) 

Voortkomend uit het pensioenakkoord biedt VHP Security Paper b.v. medewerkers de 

mogelijkheid eerder te stoppen met werken door gebruik te maken van de tijdelijke fiscale 

regeling vervroegd uittreden (RVU). De regeling biedt medewerkers die 1 jaar voor hun AOW 

datum zitten, de gelegenheid met een aanvullende uitkering vanuit de werkgever vervroegd 

uit te treden. De details van de regeling worden op korte termijn uitgewerkt.  

 
Diverse 

− Gedurende de looptijd van de cao valt de vakbondscontributie van de vakbondsleden 

onder de werkkostenregeling.  

− In cao artikel 11.5 wordt toegevoegd dat niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen 

binnen 5 jaar na afloop van het jaar waarin zij zijn verworven worden uitbetaald.  

− Voor de salarisbanden wordt het functiewaarderingssysteem gewijzigd naar ORBA, gelijk 

aan de salarisschalen. Over de uitwerking hiervan hebben cao partijen gedurende de 

looptijd nader contact.  

 

Ugchelen, 10 december 2021 

 

VHP Security Paper b.v.      FNV 

        Voor akkoord:    

 

 

Peter Muller       Stijn Jansen 

Paper Mill Director      Bestuurder  


