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ONDERGETEKENDEN: 
 

1. DSM Limburg B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, 
officieel kantoorhoudende aan de Poststraat 1, 6135 KR te Sittard, hierna “DSM Limburg”, 

en 

2. Borealis Plastomers B.V., een onderneming met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met 
haar statutaire zetel in Heerlen, Nederland, hierna: “Borealis” 

 
en 

 
3. FNV Bondgenoten, Vakbond De Unie, CNV Vakmensen, Synergo VHP, Vakbond ABW, hierna: de 

“Vakorganisaties” 
 

DSM Limburg, Borealis en de Vakorganisaties hierna aangeduid als “Partijen” of als “Partij”. 
 

 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 
Borealis zich focust op uitbreiding van de Plastomers-activiteiten en op het versterken van haar positie 
in de markt; 
 
Koninklijke DSM N.V. (hierna: “DSM”) het voornemen heeft om haar deel van de Plastomers-
activiteiten, zoals aanwezig binnen DEX Plastomers V.o.F. (hierna: “ DEX”) te verkopen aan Borealis; 
 
Borealis vanaf Completion Date zoals gedefinieerd in de SPA (hierna: “Completion Date”) de 
aandeelhouder (100%) van DSM Plastomers B.V. zal zijn; 
 
DSM Limburg bij DEX werknemers in dienst bij DSM Limburg te werk heeft gesteld voor de 
Plastomers activiteiten in Nederland (hierna “Werknemers”); 
 
DSM Limburg elke en alle personeelsactiviteiten gerelateerd aan de tewerkstelling van de Werknemers 
(hierna de “Personeelsonderneming”) aan DSM Plastomers B.V. (hierna “Plastomers” of 
“Werkgever “) zal overdragen één dag voorafgaand aan Completion Date (hierna: de 
“Overgangsdatum Werknemers”) op basis van art. 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek waardoor het 
dienstverband van de Werknemers vanaf de Overgangsdatum Werknemers is overgegaan naar 
Plastomers; 
 
Als gevolg van hierboven vermelde overgang de collectieve arbeidsovereenkomst van DSM Limburg 
B.V. zoals van toepassing op de Werknemers op de Overgangsdatum Werknemers (hierna: de “CAO 
Limburg”) eveneens zal overgaan;  
 
De CAO Limburg specifieke bepalingen bevat, gerelateerd aan DSM en/of DSM Limburg en Borealis 
en de Vakorganisaties hierover onderhandelingen hebben gevoerd met betrekking tot nieuwe 
bepalingen dienaangaande specifiek voor de RAU, de optieregeling en pensioenen; 
 
Partijen het resultaat van de onderhandelingen wensen vast te leggen in een aparte Collectieve 
Arbeidsovereenkomst ten aanzien van de Overgang (hierna: “Overgangscao”) die uiterlijk één dag 
voor de Overgangsdatum Werknemers van kracht wordt; 
 
Deze overeenkomst tot stand komt onder de voorwaarde dat de verkoop van de Plastomers business is 
afgerond, en dat de Werknemers zijn overgegaan naar Plastomers ten gevolge daarvan. 

 
 

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
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1. Collectieve Arbeidsovereenkomst
 

Borealis zal de CAO Limburg alsmede de daarbij behorende Protocollen en Uitvoeringsregelingen, 
zoals die gelden op de Overgangsdatum Werknemers, toepassen en respecteren tot en met het einde van 
de looptijd van de CAO Limburg. 
 
Deze Overgangscao is van kracht met ingang van uiterlijk één dag voor de Overgangsdatum 
Werknemers en heeft dezelfde einddatum als de CAO Limburg waardoor de Overgangscao van 
rechtswege eveneens zal eindigen op 31 december 2013. 
 
Ter vervanging van de RAU, de aandelenoptieregeling en de pensioenregeling van DSM bij PDN, die 
niet kunnen worden voortgezet, worden in deze overeenkomst afspraken gemaakt hoe deze 
looncomponenten en pensioenregeling op een gelijkwaardige manier zullen worden gecompenseerd of 
vervangen.  
 
 
2. RAU en aandelenoptieregeling 
 
De RAU-bonus en de aandelenoptieregeling zullen formeel eindigen met ingang van Completion Date. 
Werkgever zal ter vervanging van de RAU regeling voor het gehele kalenderjaar 2013 een vervangende 
regeling implementeren.  
 
Voor de jaren 2012 en 2013 zal het volgende gelden: 
 
RAU 2012  
 
DSM Limburg of de Werkgever (afhankelijk van de Overgangsdatum Werknemers) zal de RAU-bonus 
over 2012 uitbetalen op basis van behaalde 2012 DSM doelstellingen. 
 
Bonus op basis van Collectieve targets 2013 
 
Werkgever zal de RAU-bonus over 2013 uitbetalen in april 2014 op basis van de 2013 Borealis Net 
Profit en Europe Ebit resultaten, waarbij de bonus 3% zal zijn indien de doelstellingen zijn behaald. 
Basis is het Borealis 2013 Net Profit Resultaat (1,5%) en de Borealis Europe EBIT prestatie (1,5%). Per 
individuele doelstelling kan een deelresultaat behaald worden. Een resultaat gelijk met of boven de 
ondergrens zal lineair worden berekend in functie van het target percentage, weliswaar gemaximeerd op 
150% van de doelstelling.  
 
Berekening van de bonus zal worden gebaseerd op het jaarinkomen zoals gedefinieerd in de CAO. 
 
Opties 2012  
 
Indien DSM opties toekent aan haar werknemers in 2013 over het jaar 2012 dan zal de Werkgever een 
eenmalige uitkering doen aan de gerechtigde Werknemers ter compensatie voor het niet toekennen van 
deze DSM opties. Deze eenmalige uitkering is afhankelijk van het aantal effectief door DSM 
toegekende opties en zal worden uitbetaald tegen een waarde van bruto € 5, - per optie die betaalbaar 
zal worden gesteld in april 2013.  
Opties 2013  
 
De Werkgever zal een eenmalige uitkering doen aan de gerechtigde Werknemers ter compensatie voor 
het niet kunnen toekennen van de DSM opties ter grootte van € 500,- bruto die betaalbaar zal worden 
gesteld in april 2014.  
 
Met ingang van 2014 zal het volgende gelden: 
 
Compensatieregeling Opties vanaf 2014: 
De DSM aandelenoptieregeling zal worden vervangen door per 31 december 2013 toe te zeggen dat, 
met ingang van januari 2014, de salarissen en salarisschalen structureel met 0,75% worden verhoogd ter 
compensatie voor dit verlies. 
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RAU 
Ter voorbereiding van de volgende CAO-discussie (Q4 2013) zal Borealis in overleg treden met de 
Vakverenigingen om de mogelijke integratie voor te bereiden van de RAU compensatie en van de 
Resultaatbeloning (op dit moment 6% en 14%) in het Borealis Incentive Bonus Plan. Om dit voor te 
bereiden zal een studie gedaan worden in samenwerking tussen Werkgever en de Vakverenigingen. 
Beide partijen engageren zich om in deze studie met een open geest en zonder vooraf geformuleerde 
belemmeringen naar een oplossing toe te werken waarbij alle aan dit onderwerp gerelateerde elementen 
aan bod kunnen komen. Hierbij zal steeds de gelijkwaardigheid van de plannen - oud ten opzichte van 
nieuw - en de geldende structuren van de verschillende plannen in overweging worden genomen.  

 
3. ODS 
 
Werkgever zal een overeenkomst aangaan met de Stichting Ontspanning door Sport (“ODS”) op grond 
waarvan de ODS faciliteiten beschikbaar zullen blijven voor de Werknemers vanaf Completion Date, 
alsmede voor de nieuw in dienst te treden werknemers. De Werkgever neemt de werkgeversbijdrage 
voor haar rekening. 
 
4. FSI 
 
Werkgever zal een overeenkomst aangaan met de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (“FSI”) op 
grond waarvan de FSI faciliteiten beschikbaar zullen blijven voor de Werknemers vanaf Completion 
Date, alsmede voor de nieuw in dienst te treden werknemers. De Werkgever neemt de bijdrage die 
hiervoor verschuldigd is aan FSI voor haar rekening. 
 
5. Kantine faciliteiten 

 
Werkgever zal de kantinefaciliteiten verstrekken op dezelfde basis als in de DSM situatie het geval zou 
zijn. 
 
 
6. Ziektekostenverzekering en ongevallenverzekering

 
Werkgever zal de bestaande collectieve ziektekostenregeling ongewijzigd voortzetten tot en met 31 
december 2013.  
 
Per 1 januari 2014 zal een equivalente collectieve ziektekostenregeling afgesloten worden bij Achmea, 
mits hierover een akkoord is bereikt met Achmea.  
 
Het verstrekkingenpakket en de werknemersbijdragen zullen in 2014 en 2015 gelijk zijn aan het pakket 
en de werknemersbijdragen van de DSM medewerkers. 
Ingeval er sprake is van materiële wijzigingen zullen deze met de OR worden besproken. 
 
Borealis zal een nieuwe collectieve ongevallenverzekering en een reisverzekering voor zakelijke reizen 
afsluiten die gelijkwaardig zal zijn aan de bestaande collectieve ongevallenverzekering en 
reisverzekering voor zakelijke reizen en welke van toepassing zal worden vanaf de Overgangsdatum 
Werknemers. 
 

 
7. Verlof- en EVT-aanspraken 
 
De op de Overgangsdatum Werknemers nog openstaande opgebouwde verlof- en EVT-aanspraken van 
de Werknemers gaan onverkort mee over naar Werkgever. 
 

 
8. Dienstjaren en dienstjubilea 

 
Werkgever zal de opgebouwde dienstjaren en opgebouwde rechten met betrekking tot dienstjubilea van 
de Werknemers bij DSM Limburg respecteren. 
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9. DSM Insurance BV   
 

Borealis zal vanaf de overgangsdatum van Werknemers dezelfde mogelijkheden tot korting bij DSM 
Insurances BV voorzien voor de DEX medewerkers. 

 
 

10. Pensioen 
 
De Werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 en in dienst zijn bij Werkgever op de 
Overgangsdatum Werknemers blijven deelnemen in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds 
DSM Nederland (hierna: “PDN”). 
 
Voor de Werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1950 en voor de Werknemers die na de 
Overgangsdatum Werknemers in dienst treden bij Werkgever zal zo spoedig als mogelijk na de 
Overgangsdatum Werknemers een nieuwe pensioenregeling worden opgezet bij een 
verzekeringsmaatschappij. Het pensioencontract en de uitvoeringsovereenkomst zullen in 
overstemming met de Vakorganisaties worden vastgesteld. De pensioenregeling zal in 
overeenstemming zijn met deze overeenkomst.  
 
De Vakorganisaties zullen worden betrokken in de selectie van de relevante verzekeringsmaatschappij.  
 
Voor de periode gelegen tussen de Overgangsdatum Werknemers en de datum waarop het nieuwe plan 
van toepassing wordt, zullen de Werknemers (blijven) deelnemen in de pensioenregeling van PDN voor 
een periode van maximaal 1 jaar na de overgangsdatum van Werknemers. 
 
De tot de datum van beëindiging van de PDN-deelname opgebouwde pensioenaanspraken blijven 
behouden als premievrije PDN-pensioenaanspraken.  
 
Na deze overgangsperiode zullen deze Werknemers deelnemen in de pensioenregeling van de 
Werkgever die zal worden opgezet bij een verzekeringsmaatschappij.  
 
De hoofdlijnen van deze nieuwe pensioenregeling waarover met de vakbonden overeenstemming is 
bereikt, luiden als volgt: 
 

 Opbouw van ouderdomspensioen zal actuarieel berekend worden op basis van de PDN 
pensioenleeftijd van 66 en 2% opbouw  
 

 Middelloonregeling – Pensioenopbouw gebaseerd op basis van vast inkomen minus franchise 
(conform de huidige situatie)  
 

 Partnerpensioen bij overlijden na beëindiging van het dienstverband: 70% van het opgebouwde 
ouderdomspensioen. 
 

 Partnerpensioen bij overlijden tijdens het dienstverband 70% van het ouderdomspensioen dat 
zou zijn opgebouwd ingeval de deelname in de pensioenregeling zou zijn voortgezet tot aan de 
AOW leeftijd op basis van de laatst geldende pensioengrondslag vóór het overlijden 

 
 Tijdelijk partnerpensioen (op basis van 20% van partnerpensioen bij overlijden in dienst) 

betaalbaar tot bereiken van AOW leeftijd. 
 

 Aanvullend partnerpensioen (ANW-Hiaat) betaalbaar tot bereiken van AOW leeftijd 
 

 Wezenpensioen: op basis van 20% van het geldend partnerpensioen  
 

 De Werknemersbijdragen blijven 3,5% respectievelijk  3,5% +4% voor het deel van het salaris 
boven het grensbedrag (conform huidige niveau)  
 

 Actuarieel vervoegde pensionering is mogelijk.  



5 
 

 
 Indien de fiscale voorschriften ten aanzien van de opbouwhoogte van het ouderdomspensioen 

en de pensioenleeftijd in Nederland wijzigen dan zullen partijen in overleg treden over 
aanpassing van de geldende pensioendatum voor de bedrijfspensioenregeling. 
 

 Het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en op premievrije voortzetting van 
pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid is gelijk aan die in de pensioenregeling van 
PDN, zij het aangepast aan de voorwaarden van de nieuwe pensioenuitvoerder (bij voorkeur de 
WIA volgend of een andere objectieve maatstaf). 

 
 
Afspraken met betrekking tot de indexatieregeling: 

 
 De indexatie is voorwaardelijk 

 
 De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen onder de nieuwe regeling zullen 

indien en voor zover voldaan wordt aan de terzake gestelde voorwaarden jaarlijks na afloop van 
een kalenderjaar worden geïndexeerd op basis van de CAO-loonsverhogingen conform de CAO 
van Borealis/DEXPlastomers voor actieve deelnemers aan de regeling, en op basis van de 
consumentenprijsindex (exclusief belastingen) voor non-actieven 

 
 De indexatie zal gerelateerd zijn aan de winstdeling toe te kennen door de verzekeraar en die zal 

uitsluitend bestemd zijn voor dat doel. 
 

 Indexatie zal worden toegekend indien en voor zover daartoe de middelen gevormd vanuit 
winstdeling toereikend zijn. 
 

 De indexatie zal nooit hoger zijn dan de looninflatie voor de actieve deelnemers en de 
prijzenindexatie voor de niet-actieve deelnemers. 

 
 Voor een periode van maximum 10 jaar (te rekenen vanaf de datum van oprichting van het plan) 

zal Borealis ter aanvulling op de middelen die beschikbaar komen uit winstdeling voorzien in de 
middelen voor een jaarlijkse indexatie van 1%, met dien verstande dat het totale hiermee gemoeide 
bedrag niet meer zal bedragen dan €500.000; - 

 
 Indien in de periode tot 1 januari 2016 PDN een toeslag toekent en het toegekende 

toeslagpercentage voor actieve deelnemers hoger is dan voor de niet-actieve deelnemers, zal 
Borealis het verschil per individuele deelnemer compenseren door de betaling van een aanvullende 
premie in het verzekerd plan overeenkomend met het verschil in percentages, rekening houdend 
met de omvang van de bij PDN achtergebleven aanspraken. 

 
 

De “versleeprechten” zoals toegekend op 1 januari 2011 en afgefinancierd door DSM in het PDN 
pensioenfonds dekken de verplichtingen over de periode tot aan 2015 volledig. Borealis zal een 
eenmalige uitkering betalen aan het einde van de PDN-deelname om alle verplichtingen ten aanzien van 
de “versleeprechten” voor de Werknemers voor de periode vanaf 2015 tot en met 2020 af te dekken.  

 
11. Werkgelegenheidsgarantie 
 
 
De huidige CAO bevat verschillende maatregelen en procedures ter bescherming van de 
werkgelegenheid die zien op de omgang met onvoorziene situaties in dat opzicht. Deze zullen worden 
gerespecteerd en toegepast tot en met het einde van de looptijd van de CAO.  
 
Borealis zegt dan ook toe dat in geval van werkgelegenheidsproblematiek in samenspraak met 
Werknemers en werknemersvertegenwoordigers alle redelijke oplossingsrichtingen worden onderzocht, 
alvorens tot beëindiging van het dienstverband vanwege economische redenen over te gaan.  
 
Borealis zal het huidige Werkbegeleidingsplan zoals dat geldt voor de Werknemers op de 
Overgangsdatum Werknemers toepassen en respecteren tot en met 31 december 2014, met dien 
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verstande dat partijen over onderdelen die vanwege voor de einddatum in werking tredende gewijzigde 
wet-/regelgeving aanpassing behoeven, tussentijds in overleg zullen treden over de als gevolg daarvan 
noodzakelijke en/of gewenste aanpassingen in het WBP en annexe documenten. 
 
Partijen zullen in 2014 bij elkaar komen om te overleggen over en te studeren op een nieuw sociaal plan 
dat past bij de Borealis organisatie. 
 
Werkgelegenheidsgarantie – wijziging locatie 
 Borealis zal ingeval er sprake is van een voorgenomen permanente wijziging van de plaats van 

tewerkstelling dit vooraf bespreken met de betrokken Werknemer en zal er op basis van onderling 
akkoord gewerkt worden. Ingeval een Werknemer niet instemt met deze relocatie zal het vigerende 
werkbegeleidingsplan op hem van toepassing worden verklaard.  
 

 DSM is met Borealis overeengekomen dat zij het mobiliteitscentrum van DSM kan gebruiken tot 
en met 2014 voor zover nodig. 
 

 Ingeval er sprake is van tijdelijke wijziging van locatie – “Assignment”- zullen de voorwaarden 
van de binnen Borealis geldende International Assignment policy van toepassing zijn. 

 
 
12. Vakorganisaties en EVM 

 
Borealis zal alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot overleg met de Vakorganisaties naleven en 
de samenwerking met de Vakorganisaties voort zetten na de Overgangsdatum Werknemers, zoals bij 
DSM.  
 
In aanvulling daarop zal periodiek overleg met de Vakorganisaties worden georganiseerd: ·  
 Het lokale management van Plastomers zal periodiek (circa 2x per jaar) overleg voeren met de 

Vakorganisaties over het bedrijfseconomische en het sociale beleid van de onderneming. 
Onderwerpen die in dit verband o.a. aan de orde kunnen komen zijn: de meerjarenstrategie, het 
business plan, het investeringsbeleid, het sociale beleid, het werkgelegenheidsbeleid, het 
opleidingsbeleid, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het financiële beleid. 

 
De EVM-structuur en inhoudelijke invulling daarvan zoals vastgelegd in het desbetreffende DSM 
reglement, zal na Completion onverminderd gerespecteerd worden. 
 
Werkgever zal de werkgeversbijdrage aan de Vakorganisaties voortzetten in lijn met de huidige 
overeenkomst met DSM Limburg. 
 
 
13. Ondernemingsraad 
 
Werkgever zal voldoen aan de Wet op de ondernemingsraden en de samenwerking met de 
ondernemingsraad, zoals ingesteld na de Overgangsdatum Werknemers, voortzetten, hetgeen betekent 
dat: 
 

 Op de dag voorafgaand aan de Completion Date zal de Onderdeelscommissie van DEX 
worden omgezet tot een Ondernemingsraad  

 De huidige vertegenwoordigers zullen hun mandaat behouden tot op het einde van de lopende 
termijn. Hierna en in overeenstemming met de geldende wetgeving, zullen 
Ondernemingsraadverkiezingen georganiseerd worden. Borealis wil de bestaande DSM 
“gedragscoderegeling” waarin o.a. werkverdeling en tijdsbesteding van 
medezeggenschapsleden is vastgelegd, op een analoge wijze voortzetten. 
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14. Levensloopregeling 
 
De huidige deelnemers blijven genieten van het voordeel van de vroegere “levensloopregeling” 
  
15. Werkgelegenheidsfonds 
 
De bijdrage in het kader van de werkgelegenheidsgelden zoals voorzien in de CAO DSM Limburg BV, 
zal worden voortgezet. 
 
16. Werkingssfeer 
 
De bepalingen van deze overeenkomst zijn alleen van toepassing op de Werknemers. 
 
17. Overig 

 
Deze overeenkomst prevaleert in gevallen van divergenties tussen deze overeenkomst en de CAO van 
DSM Limburg B.V. 
 
In geval van discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse tekst zal de Nederlandse tekst 
prevaleren. 
Deze overeenkomst is opgesteld onder de uitdrukkelijke bepaling dat alle hierin gebruikte woorden, 
termen en uitdrukkingen moeten worden gelezen en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. 
 

  



8 
 

 
 

Aldus overeengekomen op 18 februari 2013 en 
opgemaakt en ondertekend in zevenvoud. 

 
 
 

Name/Name: A. Nicolai 
On behalf of DSM Limburg /Namens DSM 
Limburg, 
 
____________________________ 
 
 
 
 
 
Name/Name: 
On behalf of BOREALIS/Namens BOREALIS 
 
J. Toogood                                     M. Tonkens 
 
 
 
 
 
 
Name/Name: H. van Rees 
On behalf/Namens FNV Bondgenoten, 
 
 
____________________ 
 
 
 
 
 

 
 
Name/Name: P. Meerts 
On behalf/Namens Vakbond De Unie, 
 
 
____________________ 

Name/Name: R. Smeets 
On behalf/Namens CNV Vakmensen, 
 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
Name/Name: H. Govers 
On behalf/Namens Synergo vhp, 
 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
Name/Name: R. van den Broek 
On behalf/Namens Vakbond ABW, 
 
 
____________________ 
 
 
 

 


