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Onderhandelingsresultaat CAO RENOLIT Nederland B.V. 
 

Op 20 april 2018 hebben RENOLIT Nederland, FNV en CNV Vakmensen onderstaand 

onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor RENOLIT Nederland. Dit 

onderhandelingsresultaat wordt op 24 april a.s. door de vakbonden positief voorgelegd aan de leden. 

 

1. Looptijd 
De looptijd van de CAO is 18 maanden, te weten van 1 januari 2018 tot 1 juli 2019. 

 

2. Inkomen 
- Per 1 april 2018 worden de salarisschalen en de salarissen met 3% verhoogd. 

- Per 1 januari 2019 worden de salarisschalen en de salarissen met 1% verhoogd. 

De vloer in de vakantietoeslag wordt overeenkomstig verhoogd. 

 

3. SDDS-regeling 
De SDDS-regeling, met een maximumuitkering van 2%, wordt voor de kalenderjaren 2018 en 2019 

gecontinueerd. De SDDS doelstellingen worden besproken met de Ondernemingsraad. 

 

4.  Ploegentoeslag volcontinudienst 
De toeslag voor het werken in ploegen wordt voor de volcontinudienst: 

- Per 1 januari 2018 verhoogd van 26% naar 27% 

- Per 1 januari 2019 verhoogd van 27% naar 27,5%. 

In 2018 worden in verband met de invoering van het nieuwe rooster voor de volcontinudienst 

eenmalig twee extra verlofdagen toegekend aan de ploegendienst medewerkers die vóór 

1 januari 2018 in dienst waren. Medewerkers kunnen kiezen voor het bijschrijven van de twee extra 

verlofdagen bij het verlofsaldo of voor uitbetaling van deze verlofdagen. 

 

5. Consignatiedienst 
Voor medewerkers van de Technische Dienst is de huidige consignatieregeling (artikel 14 lid 6 en 9 

CAO) aangepast en uitgebreid (zie bijlage 1). Ingangsdatum van de nieuwe consignatieregeling is 1 

mei 20181. In verband met eerder gemaakte afspraken geldt van 1 september 2017 tot de 

ingangsdatum van de nieuwe consignatieregeling een overgangsregeling (zie eveneens bijlage 1).  

Werkgever geeft gehoor aan de door TD medewerkers geuite zorgen over een toename van 

storingen in de nabije toekomst en zal op korte termijn met een afvaardiging van TD medewerkers in 

gesprek gaan over oplossingen/maatregelen om er voor te zorgen dat de consignatieregeling 

werkbaar blijft voor alle partijen.  

 

                                                           
1 CAO partijen hebben afgesproken - om uitvoeringstechnische redenen - de nieuwe regeling in te laten gaan op 
de 1e van de maand volgend op de definitieve totstandkoming van de CAO. 
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6. Pauzetijd - ploegoverdrachtstijd 
Op dit moment bedraagt de nieuwe pauzetijd voor ploegendienst medewerkers in totaal 45 minuten 

per dienst. CAO partijen hebben afgesproken om per 1 mei 2018 de pauzetijd uit te breiden naar in 

totaal maximaal 60 minuten (2 x 30 minuten, incl. omkleed- en looptijd tussen werkplek en 

pauzeruimte). Nadere spelregels worden door de bestaande paritair samengestelde werkgroep op 

korte termijn verder uitgewerkt en worden opgenomen in het Regelingenboek. 

In relatie met deze afspraak zal de CAO bepaling in Bijlage III punt 3 over overdrachtstijd 

ploegenwissel komen te vervallen. De ploegoverdracht is vanaf 1 mei 2018 verplicht en hiervoor zal 

geen verdere compensatie in tijd of geld plaatsvinden.  

Uitgangspunt is dat de overdracht 10 minuten voor aanvang van de dienst start en zolang duurt als 

nodig is voor een kwalitatief goede overdracht. Is de overdracht eerder dan 10 minuten afgerond, 

dan kan overdragende medewerker zijn dienst beëindigen. 

Overige spelregels over de ploegoverdracht worden door een nog te vormen paritair samengestelde 

werkgroep uitgewerkt en worden opgenomen in het Regelingenboek. 

 

7. Tijd voor tijd verplichte scholing 
Vanaf 1 mei 2018 wordt het mogelijk om tijd voor tijd op te nemen in geval van het volgen van 

verplichte opleidingen/cursussen buiten het dienstrooster. Het gaat hierbij om 

opleidingen/cursussen die aaneengesloten 4 uur of langer duren. Het huidige artikel 10 lid 2 CAO 

wordt op dit punt uitgebreid. 

 

8. Ketenbepaling uitzendkrachten 

Als werkgever een voormalig uitzendkracht in dienst neemt die direct voorafgaand als uitzendkracht 

voor werkgever heeft gewerkt, dan worden de verschillende uitzendovereenkomsten in Fase A als 

één arbeidsovereenkomst voor de gezamenlijke duur van de uitzendovereenkomsten 

aangemerkt. Dit tenzij er tussen de verschillende uitzendovereenkomsten in Fase A een periode van 

6 maanden of langer heeft gezeten. De werknemer die na als uitzendkracht in Fase A bij werkgever 

gewerkt te hebben, direct bij werkgever in dienst treedt, begint derhalve aan de tweede 

ketenovereenkomst.  

Dit ziet toe op het aantal arbeidsovereenkomsten die, na opvolging, kunnen leiden tot een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art. 7:668a lid 1 sub b juncto 7:691 BW), maar laat 

onverlet dat na 24 maanden een contract voor onbepaalde tijd ontstaat conform art. 7:668a lid 1 sub 

a juncto 7:691 BW. 

 

9. 2e Werk-/leerplek 
Voor de looptijd van deze CAO staat werkgever open – naast de huidige werk-/leerplek – voor een 2e 

werk-/leerplek, indien de mogelijkheden zich daarvoor aandienen. 

 

10. AWVN-regeling 
De AWVN-regeling wordt voor de looptijd van de CAO voortgezet. 
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11. Vakbondscontributie 
De fiscale vergoeding van de vakbondscontributie wordt voor 2018 gecontinueerd. Net als in 2017 
hebben partijen afgesproken de benodigde vrije ruimte in de werkkostenregeling vast te stellen op 
10.000 euro. Dit bedrag geldt vooralsnog als maximum budget voor de fiscale vergoeding van de 
vakbondscontributie.  
 
Indien in 2018 meer dan 10.000 euro wordt gedeclareerd aan vakbondscontributie:  

- en er is in december 2018 geen extra vrije ruimte meer in de werkkostenregeling, 
dan wordt 10.000 euro evenredig verdeeld over de declaraties; 

- en er is in december 2018 wel extra vrije ruimte in de werkkostenregeling, 
dan wordt deze vrije ruimte zoveel mogelijk benut om alle declaraties volledig te vergoeden. 
 

12. Studieafspraak moderniseren, harmoniseren Keuzesysteem / Inzetbaarheidsbudget 
Gedurende de looptijd van de CAO zal een nog te vormen paritair samengestelde werkgroep de 
mogelijkheden onderzoeken om het Keuzesysteem en het Inzetbaarheidsbudget te moderniseren en 
indien mogelijk te harmoniseren. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de 
wensen van de medewerkers op het gebied van aan- en verkoop van verlof en zal worden gekeken 
naar een optimalere inzet van het budget voor doelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De 
hoogte van het Inzetbaarheidsbudget wordt ongewijzigd gecontinueerd conform artikel 19 lid 5 CAO. 
 

13. Pensioen 
In 2017 hebben partijen uitgesproken belang te hechten aan een goede, stabiele pensioenregeling 

als belangrijke arbeidsvoorwaarde. Partijen hebben destijds afgesproken met elkaar overleg te 

voeren om tot een passende oplossing te komen voor de toekomstbestendigheid van de 

pensioenregeling na 1 januari 2018.  

Tijdens het periodiek overleg in juli 2017 hebben partijen vastgesteld dat de voorkeursoptie van 

partijen is om de huidige pensioenregeling voort te zetten. Uitgaande van de verhoging door PGB van 

de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar2 per 1 januari 2018 houdt dit het volgende in: 

- handhaving van de maximale pensioenpremie van in totaal 18% (werknemer en werkgever) 

- werkgeverspremie 9,9% 

- werknemerspremie 8,1% 

- opbouwpercentage van 1,675%. 

 

 

-oOo- 

  

                                                           
2 Dit is overigens niet de datum waarop medewerkers volgens de algemene regel bij werkgever met pensioen 
gaan. De AOW-gerechtigde leeftijd blijft daarvoor het uitgangspunt (conform artikel 8 lid 5 CAO). 
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Bijlage I 
 

Artikel 14 Overwerk lid 9 (vervangt huidige lid 9) 

Consignatieregeling Technische Dienst  

Van consignatie is sprake als de werknemer zich in opdracht van de werkgever buiten de bij zijn 

dienstrooster behorende tijden beschikbaar en bereikbaar houdt voor telefonisch consult en extra 

opkomst. Gedurende het hele jaar is een TD medewerker geconsigneerd. De frequentie van 

consignatieweken per jaar per medewerker is afhankelijk van de hoeveelheid medewerkers die 

werkzaam zijn binnen de Technische Dienst. Gestreefd wordt naar een consignatiedienst volgens een 

vast rooster. 

Vergoedingen  
De werknemer die is geconsigneerd, ontvangt hiervoor een netto en een bruto basisvergoeding, 
onafhankelijk van opkomsten/telefonisch consult: 
 

Netto vergoeding per week voor geconsigneerde medewerker (op basis van vast rooster) 

€67,- euro netto per consignatieweek 

Bruto vergoeding per dag voor geconsigneerde medewerker (op basis van vast rooster) 

maandag tot en met vrijdag 1/173,33 van schaalsalaris 

zaterdag  4/173,33 van schaalsalaris 

zondag en feestdagen 5/173,33 van schaalsalaris 

 
Naast deze basisvergoedingen ter compensatie van het ongemak van geconsigneerd zijn, kunnen 
geconsigneerden de daadwerkelijk gewerkte uren declareren tegen het geldende 
overwerkpercentage. De reiskosten mogen gedeclareerd worden als zakelijke reiskosten. 
 

Vergoeding voor opkomst 
Van een opkomst is sprake als de werknemer op tijden buiten het reguliere dienstrooster naar het 
bedrijf wordt geroepen en als gevolg daarvan een extra opkomst maakt voor het verrichten van 
spoedeisend werk (oplossen van storingen). De werknemer ontvangt hiervoor een bruto vergoeding 
per opkomst. De opkomstvergoeding wordt hoger naarmate het aantal storingen gedurende een 
consignatieweek oploopt.  
 

Bruto vergoeding per opkomst (staffel op weekbasis per geconsigneerde) 

1e en 2e opkomst 1,75% van maandsalaris 

3e en 4e opkomst 2,25% van maandsalaris 

vanaf 5e opkomst 2,75% van maandsalaris 

 

Vergoeding voor telefonisch consult 

Van een telefonisch consult is sprake als de werknemer op tijden buiten het reguliere dienstrooster 

op verzoek van de werkgever telefonisch advies geeft voor het oplossen van een knelpunt in de 

bedrijfsvoering.  
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Ten aanzien van de werkzaamheden die worden verricht tijdens de opkomst of het telefonisch 
consult geldt de Overwerkregeling (artikel 14 lid 1 tot en met 8 CAO) met een minimum van 30 
minuten. Als een nieuwe oproep plaatsvindt binnen 30 minuten na het beëindigen van het werk uit 
de vorige oproep, wordt de werktijd als doorlopend beschouwd. 
 

Vergoeding Back-up collega 

Alle vergoedingen - met uitzondering van de bruto en netto basisvergoeding voor geconsigneerden - 
gelden eveneens voor de medewerker die op het  desbetreffende moment niet geconsigneerd is, 
maar die wordt ingeschakeld door de geconsigneerde medewerker om hulp te bieden bij een 
complexe situatie.   
 

Slaapuren 
Slaapuren worden toegepast volgens artikel 14 lid 8 CAO. 
 

Overgangsregeling  
Van 1 september 2017 tot de ingangsdatum van de nieuwe consignatieregeling geldt een 
overgangsregeling. Medewerkers ontvangen op basis van daadwerkelijk gelopen consignatiediensten 
met terugwerkende kracht tot 1 september 2017 de bruto consignatievergoeding. Medewerkers 
ontvangen op basis van daadwerkelijk gelopen consignatiediensten met terugwerkende tot 1 januari 
2018 de netto consignatievergoeding. Uitbetaling hiervan zal plaatsvinden bij de salarisbetaling in de 
maand volgend op de definitieve totstandkoming van de CAO. 

 


