
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Onderhandelingsresultaat cao O-I Manufacturing netherlands B.V 

          O-I Sales and Distribution Netherlands B.V 
          O-I European Group B.V.  

 
 
 
 
Looptijd 
12 maanden, derhalve van 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 

 
Loonontwikkeling 
De salarissen en salarisschalen  worden per april 2013 structureel verhoogd met 1% en per oktober 
2013 met     
1%. 
 
Salderingsregeling, ziektekosten 
Er wordt een compensatie betaald voor de ziektekosten ter grootte van € 300,- netto. Voor parttimers 
geldt dit naar rato van de omvang van het dienstverband. 

 
Resultaat afhankelijke beloning (RAB) 
Deze regeling wordt ongewijzigd voortgezet. Medewerkers die tussentijds met pre pensioen gaan 
hebben recht op een pro rata betaling. 
 
Vergoeding eigen risicoziektekostenverzekering 
Indien een medewerker als gevolg van een bedrijfsongeval het eigen risico van de ziektekosten-
verzekering moet aanspreken, vergoedt O-I deze kosten, voor zover de medewerker deze niet zou  
maken als gevolg van overige  ziektekostendeclaraties. Zodra dit kan worden vastgesteld zal 
overgegaan worden tot vergoeding.  
 
Regeling individuele arbeidstijden / duurzame inzetbaarheid 
Hierover zijn geen concrete afspraken gemaakt. Wel heeft O-I aangegeven deze punten (waaronder 
werkweek 4x9) te betrekken in de studie Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid. 

 
Gedifferentieerde premie WGA 
O-I maakt geen gebruik van het recht om de gedifferentieerde WGA-premie in 2013 (gedeeltelijk of 
geheel) te verhalen op de werknemers. 
 
Wajong en arbeidsgehandicapten 
O-I zal onderzoek doen in geval er een vacature extern dient te worden vervuld of deze vacature een 
geschikte arbeidsplaats kan zijn voor een Wajong medewerkers. 

. 
Jongerenbeleid 
Over dit onderwerp zijn geen nadere afspraken gemaakt. E.e.a. is doorverwezen naar de werkgroep 
LBPB. 
 
Duurzame arbeidsverhouding 
Het voorstel t.a.v. de voortgang rond duurzame arbeidsverhoudingen, zie  voorstel van de 
vakvereniging wordt doorverwezen naar het te organiseren periodiek overleg met de vakverenigingen. 
  
 
 
 
 



 

“ 2 “ 

Werkgroepen 
T.a.v. deze werkgroepen zijn de volgende afspraken gemaakt:  
 
Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid(LBPB) 
De werkgroep heeft onderzoek verricht en advies uitgebracht aan de stuurgroep.  
3 werkgroepen zijn ingesteld rond de onderwerpen: “fysieke belasting en gezondheid”, 
“Werkbelasting” en “Minder werken”. 
Deze werkgroepen zullen nadere voorstellen uitwerken en voorleggen aan de stuurgroep en 
bedrijfsleiding. O-I zal zo mogelijk op basis van de rapportage, voorstellen ter invoeren indienen bij 
een volgend cao-overleg. 

 
 

Pensioenen 
Mede op basis van de werkzaamheden van de werkgroep zijn diverse voorstellen in het overleg 
behandeld. Samenvattend is het volgende afgesproken: 
1. Het herstelplan zal naar aller waarschijnlijkheid in werking treden per 31 december 2013 gelet op 

de dekkingsgraad, die lager is dan 104,1% E.e.a. betekent dat de ingegane alsmede de op te 
bouwen pensioenen zullen worden gekort. O-I zal een evenredige bijdrage leveren aan het herstel 
door afstorting van geld in het pensioenfonds. 

2. Per 1 januari 2014 wordt het opbouw percentage verlaagd naar 1,84% bij 65 jaar  (huidige 
Witteveen-kader). 

3. Het bestuur van het pensioenfonds heeft inmiddels besloten om deeltijd pensioen mogelijk te 
maken. Deze voorstellen worden momenteel verder uitgewerkt.  

4. Er zijn geen afspraken gemaakt over de pensioeningangsdatum bij 67 jaar. 
5. Er zijn geen afspraken gemaakt over  invoering van een nominale- of reële pensioenregeling. 

 
   
Mantelzorg 
Dit onderwerp wordt verder behandeld in het te organiseren periodiek overleg.  
 
“A La Cart cao” 
Er zijn geen afspraken gemaakt m.b.t. dit onderwerp. Wel wordt gekeken of bepaalde items onderdeel 
kunnen worden van de adviezen voortvloeiend uit de werkgroep LBPB.  
 
 
Redactie commissie 
Afgesproken is dat uiterlijk 2 maanden na goedkeuring van het onderhandelingsresultaat de CAO 
gereed is. Bovendien is afgesproken, dat de gehele CAO-tekst zal worden opgeschoond. 
 
 
 
 
 
 
 


