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Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2017 
 
Op donderdag 8 juni 2017 is er tussen de directie van Katwijk Chemie BV en de vakorganisaties 
CNV Vakmensen en FNV overleg gevoerd over de nieuwe cao waarbij het volgende 
onderhandelingsresultaat is bereikt: 
  

1. Looptijd 
De looptijd van de cao wordt 12 maanden (1 juli 2017 tot 1 juli 2018).  

 
2. Loonsverhoging  

Katwijk Chemie zal de salarissen per 1 juli 2017 verhogen met 2,0%. 
 

3. Participatiewet  
Katwijk Chemie heeft de intentie gedurende de looptijd van de cao minimaal één 
werkervaringsplaats ter beschikking te stellen voor iemand die valt onder de doelgroep 
van de Participatiewet.  

 
4. Werkkostenvergoeding 

Katwijk Chemie heeft de intentie om, indien en voor zover er naar de inschatting van de 
werkgever over het gehele kalenderjaar gemeten sprake is van onbenutte fiscale vrije 
ruimte, aan iedere werknemer die op 1 december in vaste dienst is van de werkgever een 
netto werkkostenvergoeding te verstrekken naar rato van het dienstverband. 

 
5. WGA-premie 

Katwijk Chemie is bereid gedurende de looptijd van deze cao geen WGA-premie te 
verhalen op het salaris van de werknemer. 

 
6. 3e WW-jaar 

Met inachtneming van het SER advies en de StvdA-aanbevelingen van december 2013, 
juli 2014, november 2015, maart 2016, juli 2016 en de nog te verwachten definitieve 
aanbevelingen van de StvdA, zullen partijen nader overleg voeren om eventueel 
afspraken te maken over een private aanvullende verzekering voor het 3e WW-jaar. 
Conform de huidige stand van zaken kunnen cao-partijen er zelf voor kiezen om aan 
deze regeling deel te nemen. In het geval van deelname gaan werknemers de volledige 
premie betalen. Zo nodig wordt de cao met betrekking tot dit onderwerp opengebroken. 
 

7. Kraamverlof  
Het kraamverlof bij bevalling van de partner van de werknemer wordt uitgebreid van 2 
naar 5 dagen.  
 

8. Tekstuele aanpassingen  

 Artikel 6 lid 5 over de AOW-uitkering wordt als volgt gewijzigd: 
 

De dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer eindigt van 
rechtswege op de laatste dag van de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd 
is bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 

 

 Artikel 11 lid 3 over ‘kraamverlof’ wordt als volgt gewijzigd: 
 
De werknemer kan, in afwijking van artikel 4:2 van de Wet arbeid en zorg,  
doorbetaald verlof opnemen gedurende vijf dagen of diensten ten behoeve van 
kraamverlof na bevalling van zijn partner. 

 

 Artikel 17 lid B. over de Regeling Vrijwillig Vervroegd uittreden en C. over de 
Overgangsregeling VUT worden geschrapt. Deze regelingen zijn niet meer van 
toepassing. 


