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Onderhandelingsresultaat cao Philip Morris Investments B.V. op 8 juni 2020 

 
Op 8 juni 2020 hadden de werkgeversonderhandelingsdelegatie van Philip Morris Investments B.V. 
(PMInv) en de bestuurders en kaderleden van de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie  
een informele kennismakingsafspraak. Tijdens het informele overleg werd een business update 
gegeven met een terugblik op Q1 en werd ook voor zover mogelijk vooruitgekeken naar de toekomst 
en de middel lange tot lange termijn effecten van de corona crisis. Tenslotte kwam een eventuele 
verlenging van de cao ter sprake. De huidige cao loopt af per 1 juli 2020. PMInv en alle drie de 
vakbonden bespraken dat én de mensen én de organisatie veel baat zouden hebben bij het creëren 
van rust en stabiliteit tijdens deze onzekere en heftige tijd van Covid 19.  
 
Wat zou een verlenging dan eventueel betekenen? Deze vraag leverde een wending op in het gesprek 
waar alle partijen zonder formele voorstellen voorbereid te hebben, ideeën uitwisselden. Partijen 
maakten gebruik van het momentum en spraken in open en constructieve sfeer hun wensen uit. Deze 
uitzonderlijke informele bijeenkomst eindigde uiteindelijk in een formeel onderhandelingsresultaat 
waarover de leden zich mogen gaan uitspreken. 

Het betreft een onderhandelingsresultaat waarbij slechts een paar onderwerpen zijn benoemd. Het 

gaat om de gebruikelijke protocolafspraken, looptijd en loonsverhoging. Alle partijen hebben het 

volste vertrouwen dat dit resultaat recht doet aan de voortdurende inzet die werknemers hebben 

geleverd in de afgelopen periode en aan de mogelijkheden die PMInv heeft. Mocht het merendeel van 

de leden van één of meerdere vakbonden zich desalniettemin toch niet herkennen in het resultaat 

dan zullen in het najaar nieuwe onderhandelingen worden opgestart waarbij formele 

voorstellenbrieven van alle partijen de nieuwe basis zullen zijn voor nieuwe onderhandelingen. Deze 

procedure is een weergave van het unieke traject dat dit resultaat heeft mogelijk gemaakt.   

 

De gemaakte afspraken voor de verlenging zien er als volgt uit: 

Looptijd 

De nieuwe cao gaat in op 1 juli 2020 en eindigt op 30 juni 2021 (12 maanden). 
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Salaris 

De feitelijke salarissen, schaalsalarissen en nominale bedragen in de cao worden structureel 

verhoogd met de volgende percentages: 

 Per 1 juli 2020 met 2,5 %; 

 Per 1 september 2020 met 0,5%. 

 

 

Protocollaire afspraken behorende bij de looptijd van deze cao: 

 

Gedifferentieerde WGA premie 

De werkgever zal gedurende de looptijd van de cao geen verrekening toepassen.  

 

Vakbondscontributie 

De huidige afspraken omtrent de vergoeding van de vakbondscontributie worden gecontinueerd 

voor de duur van de cao.  

 

Werkgeversbijdrage: 

De regeling genoemd in artikel 2.4 wordt gecontinueerd voor de duur van de cao.  

 

 

Namens,  

 

FNV      

Iris van der Veen      Bestuurder          

 

CNV Vakmensen 

Nancy Abelskamp     Bestuurder 

Gerti Valkenburg      Districthoofd 

 

De Unie 

Ina Kahil     Bestuurder 

  

 

Philip Morris Investments B.V.   

Hakan Kurtoglu    Director Manufacturing NL  

Peter Snijders       Manager P&C-Operations 

 

 


