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ONDERHANDELINGSRESULTAAT 

Voor het verlengen van de CAO Coca-Cola European Partners Nederland B.V. 

 

Rotterdam, 9 mei 2019 

Sinds 5 maart 2019 zijn de werkgeversonderhandelingsdelegatie van Coca-Cola European Partners 

(CCEP) en de vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen.nl met elkaar in gesprek geweest over het 

verlengen van de CAO van CCEP die op 1 april 2019 is afgelopen. Vandaag zijn partijen tot ieders 

tevredenheid tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Dit resultaat zal worden voorgelegd aan de 

leden van beide vakorganisaties. Partijen zijn het volgende overeengekomen:  

1. Looptijd: de CAO wordt verlengd voor de duur van 9 maanden en loopt van 1 april 2019 tot en 

met 31 december 2019.  

 

2. Loonsverhoging: CAO-partijen zijn een structurele loonsverhoging van 2,3% overeengekomen. Dit 

betekent dat de lonen met ingang van 1 april 2019 structureel worden verhoogd met 1,8% en per 

1 oktober 2019 met 0,5%.  

 

3. Generatieregeling: CAO-partijen zijn overeengekomen dat medewerkers onder bepaalde 

voorwaarden 5 jaar voorafgaand aan hun AOW-leeftijd gebruik kunnen maken van een regeling 

waarbij 60% van de huidige arbeidsduur wordt gewerkt tegen 72,5% van het oorspronkelijke 

salaris en CCEP-NL 100% van de pensioenpremie standaard aan de pensioenuitvoerder 

doorbetaalt. Deze regeling wordt afgesproken voor de looptijd van 24 maanden. De werkgever 

streeft er naar deze regeling in te voeren met ingang van 1 januari 2020. Medewerkers die van 

de regeling gebruik willen maken krijgen ter ondersteuning een financieel adviesgesprek 

aangeboden bij Advema voordat de definitieve keuze wordt gemaakt. Voor medewerkers die 

gebruik maken van deze regeling vervalt het recht op leeftijdsdagen, verlofuren oudere 

medewerkers en overgangsbepaling 40-plus. De concrete uitwerking van de regeling zal worden 

vastgelegd in een apart nog af te sluiten convenant. Partijen evalueren de regeling voordat de 

regeling eventueel wordt verlengd. De evaluatiecriteria worden vooraf gezamenlijk vastgesteld. 

Indien de regeling eventueel niet wordt verlengd, zullen medewerkers die op dat moment van de 

Generatieregeling gebruik maken, van de regeling gebruik kunnen blijven maken tot aan hun 

AOW-datum. 

 

4. Toeslag 5-ploegendienst: CAO-partijen zijn overeengekomen dat de toeslag voor de 5-

ploegendienst ongewijzigd blijft (32%).  

 

5. CAO functiegebouw zoals vermeldt in Bijlage 1 – Functiegroepen van de CAO: CAO-partijen zijn 

overeengekomen dat de bovengrens van schaal 8 wordt verhoogd van 205,5 naar 210,5 punten, 

schaal 9 vervalt.  
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6. Performance acceleration: CAO-partijen zijn overeengekomen de salarisverhogingsmatrix te 

wijzigen. De gewijzigde matrix luidt:  

 

 Salaris onder de norm Salaris op/boven de norm 

Delivering Exceptionally 5,0%     2,5%** 

Delivering Successfully   2,5%* 0,0% 

Working towards Success 0,0% 0,0% 
*verhoging kan niet leiden tot een salaris boven de norm 

**verhoging kan niet leiden tot een salaris boven het maximum 

  

Medewerkers die 2 jaar achtereenvolgend een ‘Delivering Exceptionally’ halen en op of boven 

het maximum van de schaal worden beloond, ontvangen een eenmalige uitkering van 1,25% van 

hun jaarsalaris. De uitkering vindt plaats in de maand april, volgend op het jaar waarin de 

‘Delivering Exceptionally’ is behaald.  

7. ADV-dagen: het staat medewerkers in Supply Chain en op het hoofdkantoor vrij om zelf, na 

instemming van de leidinggevende, hun ADV-dagen in te roosteren, vanaf de maand waarin deze 

worden opgebouwd. Voor medewerkers binnen Field Sales geldt een uitzondering; bij hen 

worden ADV-dagen door de werkgever ingeroosterd.  

 

8. Leeftijdsdagen: CAO-partijen zijn overeengekomen de staffel voor leeftijdsdagen als volgt aan te 

passen:  

Leeftijd # dagen of diensten 

43 t/m 44 jaar 1 dag of dienst 

45 t/m 49 jaar 2 dagen of diensten 

50 t/m 54 jaar 3 dagen of diensten 

55 t/m 57 jaar 5 dagen of diensten 

58 t/m 60 jaar 6 dagen of diensten 

61 t/m 62 jaar 7 dagen of diensten 

63 t/m 64 jaar 8 dagen of diensten 

65 jaar en ouder 9 dagen of diensten 

 

9. Verduidelijken CAO-tekst: CAO-partijen zijn overeengekomen dat zij de huidige CAO-tekst daar 

waar nodig willen verduidelijken en daarmee beter leesbaar maken. De voorbereidingen hiervoor 

gebeuren tijdens de looptijd van de CAO, zodat de CAO-tekst vanaf 1 januari 2020 beter leesbaar 

wordt. Zij zullen hiervoor een, nog nader overeen te komen, externe partij inschakelen ter 

ondersteuning. 

 

10. Partnerverlof: de CAO-tekst zal worden aangepast naar de nieuwe wetgeving omtrent 

partnerverlof.  

 

11. Vakantietoeslag: de CAO-tekst zal worden aangepast in lijn met de nieuwe wetgeving die per 1 

januari 2018 is ingevoerd. (Dit betekent enkel een tekstuele wijziging. Werkgever past deze 

nieuwe wetgeving reeds toe vanaf de ingangsdatum.) 

 

12. Onderzoek flexibilisering: CAO-partijen gaan in overleg om een onderzoeksopdracht te 

formuleren voor een werkgroep flexibiliteit. Hierbij zal worden gekeken naar flexibiliteit in inzet 

van vaste medewerkers. Aspecten kunnen hierbij zijn flexibiliteit voor de werkgever, 

werkzekerheid van uitzendkrachten en gezonde werktijden. 
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13. WAP-gesprekken: CAO-partijen zijn overeengekomen dat voor de duur van de CAO de WAP-

gesprekken met de huidige leverancier worden voortgezet. Een medewerker komt in aanmerking 

voor een WAP-gesprek 2 jaar voorafgaand aan de AOW-datum. Op verzoek krijgt de medewerker 

5 jaar voorafgaand aan de AOW-datum een WAP-gesprek.  

 

14. De loopbaangesprekken met de uitzendkrachten worden tijdens de looptijd van de CAO 

gecontinueerd. 

 

15. Gedifferentieerde WGA-hiaat: CAO-partijen zijn overeengekomen voor de duur van deze CAO, 

dat de werkgever de volledige kosten voor de gedifferentieerde WGA-hiaat verzekering voor 

haar rekening neemt.  

 

16. Werkgeversbijdrage: CAO-partijen zijn overeengekomen voor de duur van deze CAO de 

werkgeversbijdrage conform de zogenaamde AWVN-regeling te continueren.  

 

17. Fiscale faciliteit vakverenigingsbijdrage: gedurende de looptijd van deze CAO zal de huidige 

regeling worden gecontinueerd.  

 

18. Participatiewet: werkgever zal zich blijven inspannen om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te werk te stellen binnen haar organisatie. Dit past binnen ons actieplan voor 

duurzaamheid.  

 

19. Diversiteit en inclusiviteit: werkgever spant zich in om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen. 

Hierover gaan wij graag in gesprek tijdens het periodiek overleg om te beoordelen waar wij als 

partijen gezamenlijk stappen kunnen zetten. 

 

 

Namens Coca-Cola European Partners : 

 

Ulla Ellens    Jeroen van Vliet  Rein de Jong 

AD, HR Business Partner  Director, Field Sales  Director, Supply Chain NL 

 

Monique van Helden 

AD, Rewards 

 

 

Namens FNV:   Namens CNV Vakmensen: 

 

Mandy Peters   Roel van Riezen     

Bestuurder    Bestuurder    


