
 

 

 

Principe akkoord CAO Allnex Netherlands B.V. 2017 / 2018 
 

Allnex Netherlands B.V. en de Vakorganisaties FNV Procesindustrie, CNV Vakmensen en De Unie 

hebben op 5 oktober jl. een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao met de volgende inhoud: 

 

Looptijd 

De looptijd van de cao is 18 maanden, van 1 juli 2017 t/m 31 december 2018. 

 

Loonontwikkeling 

De volgende loonsverhogingen zijn overeengekomen: 

 Een structurele verhoging van 2,5% met ingang van 1 juli 2017 

 Een structurele verhoging van 1,5% met ingang van 1 juli 2018 

 

Pensioen 

Per 1 januari 2018 dient de pensioenregeling van Allnex Netherlands B.V. aangepast te worden. 

Reden hiervoor is dat voor pensioenregelingen het fiscale kader gewijzigd is door de verhoging van 

de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. 

Het advies van de Pensioenraad om binnen de huidige pensioenregeling over te stappen op een  

2% marktrente-staffel wordt overgenomen. 

De Pensioenraad wordt gevraagd werknemers inhoudelijk te informeren over de wijziging. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Veel onderwerpen hebben invloed op de inzetbaarheid van werknemers. Van belang is deze in 

samenhang te bekijken en onderdeel uit te laten maken van Levensfasegericht Personeelsbeleid. 

Iedere werknemer heeft andere belangen en behoeften en deze worden mede bepaald door de 

levensfase waarin hij/zij zich bevindt. 

Om werknemers te stimuleren na te denken over wat nodig is om ‘fit over de finish’ te gaan, zal een 

bewustwordingscampagne worden voorbereid en georganiseerd. 

Iedereen moet er van doordrongen zijn dat dit probleem alleen gezamenlijk opgelost kan worden. 

Het in kaart brengen van behoeften en belangen dient als basis voor het ontwikkelen van een of 

meer pilots. 

 

Naast de bestaande menukaarten Gezondheid, Vitaliteit en Persoonlijke Ontwikkeling wordt een 

menukaart “Financieel fit” ontwikkeld. Werknemers kunnen een zgn. financiële foto laten maken 

van de huidige persoonlijke situatie om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld het effect van mogelijke 

loopbaankeuzes.  



 

 

 

 Timing van de hiervoor genoemde afspraken:  

  - Q4 2017 : voorbereiding door de keuze van een externe partij (organisatie campagne) 

  - Q1 2018 : uitvoering bewustwordingscampagne 

         - Q2 t/m Q4 2018 : uitvoering pilot(s) 

    Toelichting: In april 2018 zal vervolg worden gegeven aan de bewustwordingscampagne door 

  pilot(s). In ieder geval met de pilot 80-90-100. Over de vorm en omvang van die pilot(s) hebben 

  cao-partijen voorafgaand overleg. 

 

Hoger Personeel 

Gedurende de looptijd van de cao zal het management de HP-studie voor loonschalen 11,12 en 13 

voortzetten. Dit onderwerp wordt gedurende 2018 in het periodiek overleg tussen partijen 

besproken. 

 

Vaderschapsverlof 

Vaderschapsverlof wordt toegevoegd aan cao art. 29.4.2 bijzondere gebeurtenis met recht op verlof. 

  

Werkloosheidswet (WW) 

In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet om cao-partijen - die over willen gaan op de 

reparatie van de WW- en WGA-wijzigingen van 1 januari 2016 en dit via een landelijke uitvoerings-

organisatie vorm en inhoud willen geven - te faciliteren. 

Conform de brief van de Stichting van de Arbeid aan de decentrale cao-partijen zal uitvoering 

gegeven worden aan de zogenaamde reparatie van het derde WW-jaar. 

Vakorganisaties zullen dit onderwerp verder toelichten en aan hun leden voorleggen als een apart 

document. 

 

Overige afspraken 

Gedurende de looptijd van de nieuwe cao worden de volgende bestaande afspraken gecontinueerd: 

• Arbeidsmarktparticipatie WaJongeren 

• Werkgeversbijdrage AWVN  

• Verzekeringspremies voor de WIA-excedentverzekering en voor de WGA-hiaatverzekering 

komen voor rekening van de werkgever 

• De fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie 

 

Cao-tekst 

Een tekstcommissie bestaande uit vertegenwoordigers namens partijen zal de cao tekst actualiseren. 
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