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Eindbod wijziging en verlenging Collectieve Arbeidsovereenkomst  
Lucite International  

 
Tussen : 
Lucite International Holland te Rotterdam 
als partij ter ene zijde, 
 
en 
 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (afgekort FNV) te Utrecht, 
CNV Vakmensen.nl te Utrecht,  
 
ieder en tezamen als partij ter andere zijde, 
 
allen tezamen als “partijen” 
 
is onderhandeld over wijziging en verlenging van de tussen hen bestaande cao. Op donderdag 12 
april 2018 is dit eindbod bereikt.  
 
Protocolafspraken: 
 
1. Looptijd 

Partijen zijn overeengekomen om de cao met 12 maanden te verlengen, derhalve ingaande 
op 1 februari 2018 en expirerende op 31 januari 2019. 
 

2. Structurele loonsverhoging 
Met ingang van 1 februari 2018 zullen de schaalsalarissen worden verhoogd met 2%. 
 

3. Pensioenkosten 
Partijen onderkennen dat de totale pensioenlast van 31,85% hoog is. Deze premielast wordt 
gedragen door werkgever en werknemers. Partijen zullen overleggen over het beheersbaar 
maken van deze premielast. Dit zeker als het perspectief ontstaat op verdere stijging van de 
premie. Werkgever zal de ontwikkelingen monitoren en vakbonden uitnodigen voor overleg 
voordat de premielast effectief stijgt. Een en ander dusdanig dat partijen kunnen ingrijpen 
voordat de premiestijging is doorgevoerd.   
 

4. Diversen 
“In Bijlage X van de cao 2018-2019 zullen de volgende punten uit Bijlage X van de cao 2016-
2018 ongewijzigd worden overgenomen.   
  
Ontwikkeling van mensen 
Het persoonlijk opleidingsbudget als bedoeld in bijlage X van de cao 2012-2014 wordt onder 
handhaving van de bestaande voorwaarden voor onbepaalde tijd verlengd. Dit houd in dat 
een medewerker aan een opleiding naar keuze 300,- euro per jaar kan besteden. Dit mag 
over meerdere jaren vooruit worden opgenomen met een maximum van 1200,- euro over een 
periode van 4 jaar, mits het jaarlijkse opleidingsbudget budget dit toelaat. 
Tussen partijen is afgesproken dat indien de doelstelling om mensen weerbaar te maken 
voor de arbeidsmarkt via een ander instrument ondersteund kan worden, deze voorziening 
zal vervallen. 
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Duurzame inzetbaarheid 
Werkgever heeft vakbonden geïnformeerd over de start en voortgang van de werkgroep 
Duurzame Inzetbaarheid. Over de verdere voortgang zullen vakbonden worden geïnfor-
meerd. 
  
Diversen 
a. De AWVN bijdrage wordt verlengd; 
b. De faciliteit fiscaal verrekenen vakbondscontributie wordt voor de looptijd van de cao  
verlengd. Indien de regeling op gespannen voet komt te staan met de fiscale regeling, dan 
zal werkgever de vakbonden daarover informeren  

 
 

Aldus door werkgever uitgesproken en vastgesteld, dd. 12 april 2018 te Rotterdam. 
 
  
  


