
Onderhandelingsresultaat cao Michelin Nederland N.V. en Michelin Distribution B.V. 

 

Na meerdere constructieve overlegsessies is op 30 juni 2014 onderstaand onderhandelingsresultaat tot 
stand gekomen tussen betrokken partijen:  

Namens werknemers : de heer Suat Koetloe (vakvereniging De Unie) en mevrouw Jolanda Smits 
(kaderlid). 

Namens werkgevers : de heer Dick Damstra en de heer Anne-Vincent Bade. 

 

 

1. Looptijd cao 

De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016. 

 

2. Loonparagraaf 

Per 1 mei 2014 wordt een structurele verhoging van 2,0% toegepast over de functiebasis (FB). Daarnaast 
wordt prestatieafhankelijk 0,25% van de cao-loonsom gebruikt om verhoging van de IB te realiseren. 

Per 1 juli 2015 zal een structurele verhoging van 2,0% worden toegepast over de functiebasis (FB).  
Daarnaast wordt prestatieafhankelijk 0,25% van de cao-loonsom gebruikt om verhoging van de IB te 
realiseren. 

 

3. Pensioen 

Het Michelin pensioenfonds is overgegaan naar een pensioenregeling, waarvan de uitvoering is 
overgedragen aan Aegon Levensverzekering N.V. Vanuit Michelin wordt de uitvoering van het 
pensioenreglement gecontroleerd door een pensioencommissie, die zal bestaan uit 2 leden, aangewezen 
door de directie en 2 leden, benoemd door de ondernemingsraad. 
 

In de nieuw afgesloten pensioenovereenkomst van Michelin is de werkgeversbijdrage ongewijzigd 
gebleven, ondanks de voorziene lagere, wettelijke maximum pensioenopbouw. Door de wetswijzigingen 
in het opbouwpercentage van de pensioenen, zal de niet benodigde premiebijdrage en de eventueel 
gerealiseerde over-rente ten gunste komen van de werknemers via het indexatiedepot. 

  



 

4. Wijzigingen Wet werk en zekerheid 

De teksten in de cao, gerelateerd aan de wetswijzigingen van de wet ‘Werk en Zekerheid’ zullen conform 
worden aangepast.  
 

 

5. Duurzame inzetbaarheid 

Gedurende de looptijd van deze cao zal een ‘taskforce’ worden samengesteld, waarin werkgever, 
ondernemingsraad en vakvereniging vertegenwoordigd, met als doel concrete maatregelen op te stellen 
en te initiëren om de duurzame inzetbaarheid van het personeel – zowel binnen Michelin als potentieel 
buiten Michelin – na te streven. Michelin is bereid daarvoor gedurende de looptijd tweemaal 0,5% van de 
cao-loonsom beschikbaar te stellen om dergelijke maatregelen financieel te ondersteunen. 

 

6. Wajong 

Gedurende de looptijd van deze cao zal minimaal 1 Wajong plek worden ingevuld voor een periode van 
minimaal 6 maanden. 

 

7. Mantelzorg 

Gedurende de looptijd van deze cao zal een reglement voor mantelzorg worden opgesteld, waarbij de 
voorwaarden van de huidige regeling zorgverlof als richtlijn zullen worden gehanteerd.  

 

8. Stageplaatsen 

Gedurende de looptijd van deze cao zal capaciteit vrij worden gemaakt voor de beheersmatige- en 
administratieve begeleiding van stagiaires. Michelin heeft de intentie om gedurende de looptijd van de 
cao maximaal 3 stagiaires / afstudeerders te plaatsen. 

 

9. Het nieuwe werken 

Gedurende de looptijd van deze cao zal een werkgroep worden gevormd om een onderzoek te starten 
naar de haalbaarheid en mogelijke concrete invulling van ‘Het Nieuwe Werken’ bij Michelin Nederland 
N.V. 

 

 

 

 

Drunen, 16 juli 2014 


