
Onderhandelingsresultaat  

wijziging en verlenging cao Arkema B.V., vestiging Vlissingen 

Tussen 

Arkema B.V., vestiging Vlissingen 

en 

CNV Vakmensen te Utrecht 

FNV Bondgenoten te Utrecht 

DE Unie te Culemborg 

is op woensdag 11 september 2013 uitvoerig overlegd over wijziging en verlenging van de tussen 

hen bestaande collectieve arbeidsovereenkomst. Hierover is dit onderhandelingsresultaat 

vastgesteld. Vakbonden zullen dit resultaat met een positief advies aan hun leden voorleggen.   

  

Afspraken: 

1. Looptijd 
De cao wordt verlengd met 14 maanden, te weten ingaande per 1 mei 2013 en expirerend met 

ingang van 1 juli 2014.  

2. Inkomen 
Werkgever zal de schaalsalarissen met ingang van 1 mei 2013 met 2% structureel verhogen.  

3. Werkgeversbijdrage zorgverzekering 

De bovenwettelijke zorgverzekering ex artikel 24 lid 3 cao zal met ingang van 1 mei 2013 

worden verhoogd met € 5, -- bruto (daarom geldt vanaf 1 mei 2013 € 35,00 bruto per maand)  

4. Wga-gedifferentieerde premie 
Partijen zijn overeengekomen dat de werkgever gedurende de looptijd van de cao de totale 

wga-gedifferentieerde premie volledig voor zijn rekening neemt. Voor de werknemer levert dit 

een voordeel op van 0,25% netto van zijn SV-loon. 

5. Pensioen 
Partijen hebben uitvoerig gesproken over de kosten van de pensioenregeling. De afgelopen 

jaren heeft werkgever meer betaald dan de overeengekomen bovengrens van 16%. Werkgever 

zal de wijzigingen in het zogenaamd Witteveenkader respectievelijk op 1 januari 2014 en  

1 januari 2015 doorvoeren. Indien door deze wijzigingen, dan alsnog een premie boven de 

16% moet worden betaald, dan zal tussen partijen hierover worden gesproken. In ieder geval 

zal werkgever vakbonden uitnodigen voor overleg voorafgaande aan de contractverlenging op 

1 januari 2016.  

Werkgever zal vakbonden informeren over voorgenomen aanpassingen en hen, voor zover 

gewenst in de gelegenheid stellen hierop te reageren voordat de wijziging wordt doorgevoerd.  

Daar waar aan werknemerszijde externe deskundigheid wordt gewenst, zal werkgever in 

beginsel instemmen met de betrokkenheid van Erwin Bosman.   

6. Duurzame inzetbaarheid 

In vervolg op de geldende afspraak inzake levensfase gericht personeelsbeleid hebben partijen 

gesproken over de stand van zaken. Werkgever zal samen met de ondernemingsraad de 

gemaakte inventarisatie bespreken en van prioriteiten voorzien. Vervolgens zal werkgever 

vakbonden uitnodigen (voor 1 januari 2014) om over de voortgang van dit project “duurzame 

inzetbaarheid” verder te overleggen. Hierbij zal werkgever tevens een meer gedetailleerde 

inventarisatie geven van de gevolgen van ongewijzigd beleid en verdere toename van 

vergrijzing. Partijen zullen op basis van de beschikbare gegevens een routeplanning vaststellen 

ten einde voor de expiratiedatum van de cao vastgestelde conclusies / aanbevelingen te 

hebben, welke in het cao-overleg worden betrokken.  

7. Diversen 

a. De werkgeversbijdrage aan vakbondswerk (AWVN-bijdrage) zal gedurende de looptijd van 

de cao worden verlengd. 
b. Werkgever zal de faciliteit fiscaal verrekenen vakbondscontributie continueren. 

Aldus besproken en tussen partijen vastgesteld te Vlissingen, d.d. 11 september 2013, namens 

Arkema B.V., vestiging Vlissingen 

CNV Vakmensen 

FNV Bondgenoten  

De Unie 


