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Op 28 april 2010 is er een principe akkoord bereikt over een nieuwe cao tussen de
directie van Stamicarbon en de vakbonden CNV Vakmensen en Synergo-vhp en De
Unie.

De intentie van de werkgever was vooral een nieuwe moderne cao zonder afbreuk te doen aan de
rechten die bij de overgang van DSM naar Stamicarbon BV zijn vastgelegd.
U als lid van CNV Vakmensen heeft mij verzocht om in de onderhandelingen er vooral voor te
waken dat de balans tussen vrije tijd, flexibiliteit en inkomen zoals u die binnen de cao van DSM
had, overeind te houden, dit in combinatie met een gepaste inkomens ontwikkeling. Dat hebben wij
ook tot onze inzet gemaakt en verwoord in onze cao voorstellen zoals u die ook heeft ontvangen. De
inzet van uw werkgever paste daar volledig in en het principeakkoord dat nu is bereikt laat zien dat
belangen van werknemers en werkgever zeer zeker ook goed samen kunnen komen in een goede
cao.

De definitieve teksten worden thans uitgewerkt en zullen in een gezamenlijke openbare
ledenvergadering op 12 mei 2010 aan de leden worden voorgelegd.

De belangrijkste afspraken uit deze nieuwe cao zijn:

1) Looptijd van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011.
2) Winstdelingsregeling gekoppeld aan het resultaat van Stamicarbon van   maximaal 10 % van het
jaarinkomen. Formule is uitgewerkt in de cao.
3) Resultaatbeloning bepaald door de mate waarin vooraf gestelde doelen worden gerealiseerd voor
de salarisgroepen C32 tot en met C41.
4) Een Achtenvijftig en Verlof Regeling (AVR) die meer flexibiliteit oplevert dan de huidige
TOR-regeling.
5) Een salarisverhoging per 1 januari 2010 van 1,75%.
6) Een Salarisverhoging per 1 januari 2010 van 1,5 % (beloning voor een snelle uitwerking van een
geheel eigen cao voor Stamicarbon).
7) Een salarisverhoging per 1 januari 2011 van 2,0 %.
8) Verhoging van de reiskosten van € 0,12 per km naar € 0,19 per km.
9) Buitenland vergoeding ten behoeve van opstart activiteiten is vastgelegd in de cao.
10) Buitenland vergoeding ten behoeve van mechanical inspecties vastgelegd in de cao.

Wij nodigen daarom alle leden uit om naar de gezamenlijke openbare ledenvergadering te komen
op:

Datum                                 Tijd                      Locatie
Woensdag 12 mei 2010     16.30 uur             Kantine Stamicarbon te Sittard

Wij zijn zeer tevreden met het resultaat en de wijze waarop deze cao tot stand is gekomen. Wij
hebben de overtuiging dat, mochten er zich toch nog onvoorzien situaties voordoen die nadelig
zouden kunnen uitwerken voor de medewerkers er via overleg een goede oplossing zal worden
gevonden.

Wij hopen dat ook u samen me uw collega’s de schouders wilt zetten onder een gezamenlijk belang:



blijvende goede, eerlijke en verantwoorde arbeidsvoorwaarden en een prettige gezonde werksfeer,
waar u zich in herkent en betrokken bij voelt.

Maak ook uw collega lid! De eerste drie maanden zijn nu nog gratis ook!
Dan heeft u ook nog eens gratis het rechtshulppluspakket (rechtsbijstand voor het hele gezin).

Samen denken           Samen doen Samen sterk(er)!

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen


	

