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Principe akkoord 

wijziging en verlenging van de cao Kemira Rotterdam 

Tussen: 

Kemira Rotterdam B.V. te Rotterdam 

als partij aan werkgeverszijde 

en 

FNV Bondgenoten te Utrecht 

CNV Vakmensen te Utrecht 

De Unie te Culemborg 

ieder afzonderlijk en gezamenlijk als partij aan werknemerszijde 

 

is na uitvoerige onderhandelingen op donderdag 7 maart 2013 dit principe akkoord bereikt over wijzi-

ging en verlenging van de tussen hen bestaande collectieve arbeidsovereenkomst. In dit protocol zijn 

tevens de in januari tussen partijen overeengekomen pensioenafspraken opgenomen, welke als inte-

graal onderdeel van dit principe akkoord worden beschouwd: indien deze pensioenafspraken niet wor-

den geaccepteerd, dan vervallen alle afspraken in dit protocol.  

 Protocolafspraken: 
 
Onderstaande protocolafspraken bestaan uit twee delen: 
a. de pensioenafspraken zoals tussen partijen overeengekomen; 
b. de tussen partijen overeengekomen wijzigingen voor de cao 2012. 
 
A. Pensioenafspraken: 
Partijen zullen de bestaande pensioenregeling als volgt aanpassen:  effectief 1 januari 2014:  

 De werkgever probeert jaarlijks per 31 december van enig jaar toeslagen te verlenen op: 
- de ingegane pensioenen (met bijbehorende nog niet ingegane partner- en wezenpensi-

oenen); 
- de nog niet ingegane pensioenen waarop de gewezen deelnemers recht hebben; 
- het opgebouwde gedeelte van de pensioenaanspraken van de deelnemers. 

 

 De werkgever beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenen worden aangepast. Volgens de Pensioen-
wet is dit een voorwaardelijke toeslag. 
 

 Voor de financiering van de verhogingen heeft de werkgever een depot gevormd bij de pensioenuit-
voerder. Jaarlijkse verricht de werkgever een storting ter grote van 5% van de loonkosten van voor-
gaand jaar in het depot die voor toeslagverlening beschikbaar komt. Toeslagverlening vindt slechts 
plaats indien en voor zover de beschikbare middelen in het depot  toereikend zijn. Mochten de mid-
delen niet toereikend zijn dan wordt er geen toeslag verleend. Er geldt derhalve geen aanvullende 
bijstortingsverplichting voor de werkgever buiten de overeengekomen jaarlijkse storting in het de-
pot.  
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 Bij het einde van de uitvoeringsovereenkomst wordt het saldo van het depot gebruikt om de pensi-
oenaanspraken die voor toeslagen in aanmerking kunnen komen jaarlijks voorwaardelijk te verho-
gen. Indien het saldo nihil is zal er geen verhoging meer plaatsvinden. 

 De inkoop  van de jaarlijkse opbouw aanspraak op ouderdomspensioen, en daaraan gekoppeld part-
nerpension ter hoogte van 70% van het ouderdomspensioen op opbouwbasis vindt als volgt plaats   

 Het vaste jaarlijkse opbouwpercentage zal worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke offer-
tes van uitvoeringspartijen (naar verwachting in Q4 2013 beschikbaar) als volgt: 

- In eerste instantie zal aan uitvoeringspartijen gevraagd worden welk percentage ouder-
domspensioenopbouw en daaraan gekoppeld partnerpensioen van 70% op 
sis  in 2014 ingekocht kan worden op basis van een budget van 20% van de loonkosten 

- Mocht dat percentage lager uitvallen dan 2,05% dan zal Werkgever het budget verhogen 
met maximaal 1% punt tot 21% (26% inclusief indexatiebudget) totaal  om een opbouw-
percentage 2014 van tenminste 2,05% mogelijk te maken 

- Mocht zelfs met een verhoogd budget deze minimumopbouw niet haalbaar zijn, hetgeen 
zeer onwaarschijnlijk wordt geacht, dan maken partijen op dat moment nadere afspraken 
hoe deze kloof te dichten 

 Het financieel risico van kostenschommeling betreffende de inkoop van de jaarlijks op te bouwen 
aanspraak op ouderdom en partnerpensioen, wat resteert bij de werkgever, wordt begrensd op een 
maximaal jaarlijks premieniveau  niveau van 25% + 3% = 28% van de loonkosten op peildatum. 
Mocht dit niveau in enig jaar worden overschreden dan zal in overleg met vakverenigingen worden 
gekozen voor oftewel een beperktere opbouw in dat jaar oftewel een stijging van de eigen bijdrage 
voor dat jaar. Mocht in enig jaar het premieniveau lager uitvallen als 25% - 3% = 22%, de financiële 
meevaller onder het niveau van 22% in overleg met vakverenigingen worden aangewend voor addi-
tionele opbouw danwel verlaging van de eigen bijdrage in dat jaar. 

 De uitvoeringsovereenkomst met de gekozen uitvoerder zal voor een initiële periode van tenminste 
drie jaar worden afgesloten 

 De eigen bijdrage, nu 5,75% van de pensioengrondslag oftewel circa  4,5% van de loonkosten, blijft 
ongewijzigd.  

 Definitieve offertes zullen, op basis van de meest actuele personeelsbestanden, door de technische 
werkgroep worden opgevraagd bij PGB Grafische Bedrijven en Achmea /  Interpolis. De definitieve 
keuze tussen BPF grafische Bedrijven  en Achmea / Interpolis als uitvoerder zal tussen bonen en 
werkgever plaatsvinden medio Q3/Q4 op bases van de definitieve offertes van beiden. 

 De accountant van Kemira Rotterdam BV  zal voor ondertekening van de definitieve overeenkomst 
moeten verklaren dat deze regeling niet kwalificeert als een defined benefit regeling zoals bedoeld 
in IAS19R” 
 

Noot: 

Daar waar in bovenstaande afspraken wordt gesproken over loonkosten, wordt daarmee bedoeld de pensioen-

grondslag + franchise. 
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B. Afspraken wijziging en verlenging cao:  

1. Looptijd: 
Partijen zijn overeengekomen de cao te verlengen met een looptijd van 12 maanden: ingaande op 1 
juli 2012 en expirerend op 30 juni 2013. 
 

2. Inkomen: 
a. Initieel: 
Werkgever zal de schaalsalarissen met ingang van 1 februari 2013 structureel verhogen met 2%. 
 
b. Eénmalige uitkering: 
Werkgever zal bij de loonbetaling van de maand direct volgend op de maand waarin de ledenraad-
plegingen hebben uitgewezen dat vakbonden formeel hebben ingestemd met dit principe akkoord, 
voor de werknemer die dan in dienst is een eenmalige uitkering betaalbaar stellen ter grootte van: 
1,75% maal 7/12 maal 13,96 maal het voor de betreffende werknemer geldende maandinkomen 
van juli 2012. 
 

3. Vakantiedagen: 
Naar aanleiding van de wetswijziging zal artikel 11 worden herschreven opdat de bepalingen aan-
sluiten op de wet (o.m. schrappen begrip snipperdagen en onderscheid aanbrengen in wettelijke en 
bovenwettelijke vakantiedagen) 
Voorts zal de opbouw van vakantie gedurende arbeidsongeschiktheid in overeenstemming met de 
wet worden aangepast, waarbij de wettelijke dagen worden opgebouwd zulks conform de wet (be-
treft een verruiming ten opzichte van de oude situatie); en de bovenwettelijke dagen worden opge-
bouwd over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid (gelijk aan geldend beleid). 
 
Voorts zal in de cao worden bepaald dat de wettelijke vakantiedagen vervallen zulks conform de wet 
(betreft een aanscherping ten opzichte van oude beleid); en bovenwettelijke vakantiedagen alsme-
de vakantiedagen verworven voor 1 januari 2012 vervallen na 5 jaar (gelijk aan geleden beleid). 
 

4. ADV-dagen: 
Partijen hebben uitvoerig gesproken over het wijzigen van de bepalingen in zake ADV. Dit overleg 
heeft thans niet geleid tot afspraken. Partijen zullen in 2013 het overleg over dit onderwerp voort-
zetten.  
 

5. Duurzame inzetbaarheid e.d. 
Indachtig het moment dat dit principe akkoord is vastgesteld hebben partijen vanwege praktische 
reden besloten de onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, waaronder mede verstaan sociale 
innovatie, levensfase beleid, opleidingen en het nieuwe werken door te schuiven naar de agenda 
voor het volgende cao-overleg.  
Dit geldt ook voor de beloningssystematiek van het (boven)cao-personeel.  
Partijen zullen er zelf voor zorgen dat hun voorstellen worden ingebracht.  
 

6. Diversen: 
a. De werkgeversbijdrage aan vakbondswerk (AWVN-regeling) zal voor de looptijd van de cao wor-
den verlengd. 
b. Bij de afbouwregeling ploegentoeslag zal een algemene bepaling worden opgenomen met de 
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strekking “dat de afbouwregeling een voorziening is gericht op opvang van inkomensachteruitgang 
ten gevolge van vervallen van ploegendiensttoeslag. “ 

 

Aldus besproken, overeengekomen en vastgesteld d.d. 7 maart 2012 te Rotterdam, 

namens: 

 

 

Kemira Rotterdam B.V.  FNV Bondgenoten CNV Vakmensen  De Unie 


