
Onderhandelingsresultaat CAO RÜTGERS Resins BV 2015 - 2018 

 

-  Looptijd: een CAO ingaande 1 juli 2015 tot en met 31 december 2018. 

-  De werkgever is bereid de loonschalen en de feitelijk betaalde lonen te verhogen 

met: 

- 2% per 1 januari 2017 

- 1,5% per 1 januari 2018 

 - 1,5% per 1 juli 2018 

  

De loonsverhogingen gelden alleen voor werknemers die op het moment van 

afspreken van de CAO nog in dienst van Rütgers zijn. 

-  De pensioenregeling zal over 2015, 2016 en 2017 gelden zoals feitelijk uitgevoerd 

door Rütgers, inclusief de daarbij gehanteerde werkgevers- en werknemerspremie. 

Waarbij in 2017 Rütgers 2% punten extra pensioenpremie heeft betaald. Bij akkoord 

moet goed gekeken worden naar een tekstvoorstel. 

- Werkgever is bereid de werkgeversbijdrage voor de bekostiging van de 

pensioenregeling over de jaren 2018 tot en met 2021 jaarlijks met 1%-punt te laten 

stijgen. Op voorwaarde dat de bijdrage van de werknemers over deze jaren 50% van 

de werkgeversbijdrage in het betreffende jaar blijft. 

 Dit betekent: 

- 17% punt in 2018 

-  18% punt in 2019 

- 19% punt in 2020 

- 20% punt in 2021  

 Waarbij voor 2018 geldt dat de afspraak in gaat op het moment dat de regeling 

wordt ondergebracht bij de nieuwe pensioenuitvoerder. De verwachting is dat dit in 

april 2018 zal plaatsvinden. 

De voor pensioen beschikbare premie zal zonder nadere CAO-afspraken na 2021 

gehandhaafd blijven op het niveau van 2021. 

- CAO partijen komen overeen de pensioenregeling uit te laten voeren door het samen 

met het pensioenfonds te kiezen fonds/verzekeraar en de pensioenregeling aan te 

passen aan het bij dat fonds/die verzekeraar geldende pensioenregeling, waarbij 

uitgangspunt is dat voor de in enig jaar beschikbare premie een maximale 

toelaatbare pensioenopbouw voor de werknemers plaats vindt – daarover voeren 

werkgever en vakbonden jaarlijks tijdig overleg. 

-  Brandweerregeling vervalt (art. 7.9 CAO) en wordt vervangen door ERT regeling: 

- Oefenen/uitruk tijdens werktijd: 15,00 bruto per uur 

- Oefenen/uitruk buiten werktijd: 25,00 bruto per uur 

 - Per 1 januari 2018: Cursus/opleiding op verzoek werkgever buiten werktijd: 

   25,00 per uur 

 - Piketvergoeding Senior Commander € 500,00 per week  

 - Per 1 januari 2018: 2e week piketdienst binnen 4 weken 150% vergoeding 



 

 

- Vrijstellingsmogelijkheid overwerk 55+-ers laten vervallen. 

- Technische aanpassingen artikel 3 CAO conform WWZ (zie voorstel Rutgers), met 

opzijzetten art. 7:668a lid 2 BW (opvolgend werkgeverschap). (Betreft de periode die 

men via een uitzend- of detacheringsbureau bij Rutgers heeft gewerkt in dienst van 

een uitzend- detacheringsbureau telt niet mee voor de ketenregeling. 

- Overwerk bepaling art 7.5.1 aanpassen naar “functiegroepen 01 tot en met 09”. 

-  Art. 13.1.2: vervangen door nieuw artikel dat het mogelijk maakt vijf 

 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar af te kopen. 

- Art. 13.5.1: mogelijk maken dat werkgever bovenwettelijke vakantiedagen uit enig 

jaar, die nog niet zijn genoten voor 1 juli van het volgende jaar, aanwijst als 

vakantiedag. Afwijken van wettelijke vervaltermijn en verjaringstermijn door voor 

wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van één jaar na afloop van het jaar van 

opbouw af te spreken. 

-  Art. 24 en PBR laten vervallen (niet meer van toepassing). 

-  Art 25 (POB): Artikel uitbreiden en wijzigen in een Duurzaam Inzetbaarheid Budget. 

 Naast opleidingen kan er gekozen worden het budget te gebruiken voor: 

 - Vergoeding extra zorgverzekeringspakket 

 - Loopbaancheck/Loopbaancoach/begeleiding 

 - Abonnement sportschool 

 Vergoeding is netto waar dit fiscaal is toegestaan, anders gaat het om een bruto-

 vergoeding. 

 

Er waren nog enkele voorstellen van de bonden waarover ook in beginsel overeenstemming 

bestond, zoals: 

-  Een loonschaal voor WML-werknemer: daarvoor wil werkgever loonschaal 1 

reserveren (wat een hoger loon oplevert dan in het voorstel van de bonden). 

- AWVN bijdrage, vakbondscontributie, geen verhaal WGA-premie. 

- De mogelijkheid om het POB te ‘reserveren’ voor een loopbaancheck (al hiervoor 

verwerkt). 

- Bereidheid te bezien of afbouw WW gerepareerd kan worden middels private 

aanvullende WW-verzekering – aansluiten bij het recente SER-voorstel. 

 


