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CAO akkoord DS Smith Packaging Barneveld B.V. 2022 – 2023 
 
De directie van DS Smith Packaging Barneveld B.V. en de vakorganisatie FNV hebben 

diverse keren cao-overleg gevoerd. Uiteindelijk zijn wij tot het volgende eindresultaat 

gekomen dat akkoord is bevonden door de leden.  

 

Tussen partijen zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 

1. Looptijd 

De cao heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 juli 2022 tot 1 oktober 2023. 

 

2. Loonstijging 

• De bedragen uit de salaristabel worden met ingang van 1 juli 2022 met €50,- 

verhoogd.  

• Vervolgens worden de salarissen in de tabellen, ook met ingang van 1 juli 2022, 

met 3,2% verhoogd.   

• Zo krijgt iedereen een gelijke compensatie voor gestegen kosten. 

 

3. Levensfaseverlof 

De levensfaseverlofregeling zal voor 10 jaar worden voortgezet waarbij per 1 januari 

2023 het volgende wijzigt: de opbouw per jaar voor de werknemers die op of na 1 

april 2012 in dienst zijn gekomen wordt verdubbeld.  

 

4. Reiskostenvergoeding 

De bedragen in de huidige tabel reiskosten worden verhoogd naar € 0,19/km. Met 

deze netto verhoging komen we tegemoet aan de gestegen brandstofkosten. 

 

5. Bijzonder verlof  

Overlijden van directe familieleden is zeer ingrijpend. Goede verwerking van het 

verlies is erg belangrijk. 

Het bijzonder verlof bij overlijden van 1e graad familieleden van eigen medewerkers 

(te weten ouders en kinderen) wordt uitgebreid van de dag van overlijden t/m de dag 

van de uitvaart. 

 

6. Aanvullend geboorteverlof 

In geval van aanvullend geboorteverlof wordt de wettelijke loondoorbetaling van 70% 

tot max. dagloon aangevuld tot 100% van het max. dagloon. 

 

7. Reiskostenvergoeding 

De bedragen in de huidige tabel reiskosten (2019) worden verhoogd naar  

€0,19 / km. Met deze netto verhoging komen we tegemoet aan de gestegen 

brandstofkosten. 
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8. Thuiswerkvergoeding 

In het thuiswerkbeleid wordt opgenomen dat we bij thuiswerken een vergoeding van 

€ 2,00 per dag toekennen, mits wordt voldaan aan het thuiswerk – en 

toepassingsbeleid. 

 

9. Werkgeversbijdrage 

De werkgever biedt de mogelijkheid om voor vakbondsleden die dit wensen, het 

individuele brutoloon uit te ruilen voor een eenmalige netto vergoeding van de 

vakbondscontributie. Ook zal de werkgeversbijdrage AWVN worden gecontinueerd.  

 

 

10. Protocollaire afspraken 

a. Werkgever en de FNV onderzoeken tijdens de looptijd van de cao wat de 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen de cao DS Smith Packaging 

Barneveld en de cao Kartoflex. Hiervoor zal een werkgroep worden opgericht 

waarin zitting nemen de werkgever, FNV en werknemers. 

b. Tekstcommissie, deze wijzigt de cao aan de hand van het 

onderhandelingsresultaat en buigt zich over de redactie van de totale cao 

waar nodig. 

 

 

Overeengekomen in Barneveld, 09 september 2022 

 

 

 

 

DS Smith Packaging Barneveld B.V.  FNV 

 

 

 

 

Edgar Bloem      Dino Djulbic 

General Manager sheetplants   Vakbondsbestuurder 


