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4 juli 2017 

 
Looptijd 
WVO wil een CAO afsluiten met een looptijd van 12 maanden  
(van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018). 
 
Loon 
Wij willen in onze loonvoorstellen zoveel mogelijk rekening houden met de algemene loonstijging 
die bij onze concurrenten wordt afgesproken. Hierbij kijken wij conform WVO-beleid met name 
naar de Kunststof & Rubberindustrie.  
Verder liggen de lonen bij de OWASE-bedrijven aanmerkelijk hoger dan bij onze concurrenten. 
Tijdens de CAO-onderhandelingen hebben wij verder toegelicht hoe de individuele OWASE-
bedrijven ervoor staan. 
 
Dit alles overwegende zijn wij tot ons voorstel gekomen om per 1 juli 2017 de lonen te verhogen 
met 1,5%. Deze loonstijging is in absolute bedragen vergelijkbaar met de structurele loonstijging 
in de Kunststof & Rubberindustrie. Bovendien is dit gelijk aan de verwachte prijsinflatie van 1,5% 
over 2017 zoals onlangs door het Centraal Plan Bureau is afgegeven. 
 
Pensioen 
Wij stellen voor om, conform eerdere afspraken, de pensioenpremie met 1,5% van de 
pensioengrondslag te verhogen voor rekening van de werkgevers. Concreet betekent dit dat de 
totale pensioenpremie wordt verhoogd naar 31,5% voor de nieuwe periode 2018-2020. 
Wat ons betreft is met deze premie voor zowel werkgevers als werknemers het maximum bereikt. 
  
Verder moet onze pensioenregeling vanaf 2018 voldoen aan nieuwe wetgeving. Kort gezegd moet 
onze pensioendatum verder omhoog naar 68 jaar. Ook kunnen wij de pensioendatum op 67 jaar 
houden, maar dan moeten wij de jaarlijkse pensioenopbouw naar beneden bijstellen om tot een 
vergelijkbaar pensioenresultaat te komen.  
Wij stellen voor om door het pensioenfonds uit te laten werken hoe wij met een premie van 31,5% 
van de pensioengrondslag het beste kunnen voldoen aan deze nieuwe wetgeving waarbij de 
pensioendatum op 67 jaar wordt gehouden. 
 
Werkdruk, generatiepact en mantelzorg 
Naar aanleiding van door de vakbonden ingebrachte onderwerpen stellen wij voor om in de 
bestaande OWASE-werkgroep Duurzame Inzetbaarheid verder onderzoek te doen naar: 

- de organisatorische (on)mogelijkheden bij deeltijdpensionering en/of invoeren van het 
generatiepact; 

- werkdruk; 
- óf en hoe verder invulling gegeven kan worden aan mantelzorg. 

De uitkomsten hiervan zullen worden gedeeld met CAO-partijen. 
 
Minimum Jeugdloon 
Vanaf 1 juli 2017 gaan wij voldoen aan de opgetrokken wettelijke minimumjeugdlonen. 
 
Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd 
Als gevolg van invoering van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd dient de CAO, waar 
nodig, te worden geactualiseerd op deze wetgeving. Ons uitgangspunt is dat wordt aangesloten bij 
deze wetgeving zonder hiervan te willen afwijken bij CAO.  
 
Aanvullende afspraken 
Wij stellen voor om de aanvullende afspraken (zoals opgenomen in bijlage I van de CAO) te 
continueren en daar waar nodig te actualiseren. Verder stellen wij voor om bij een CAO-akkoord de 
jaarlijkse werkgeversbijdrage aan de vakbonden voort te zetten. 
 


