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PRINCIPE AKKOORD 
 

13 maart 2014 

 

PROTOCOL CAO 

 

Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk 

vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV 

Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening 

en VHP Tata Steel, de belangenorganisatie voor middelbaar en hoger personeel bij 

Tata Steel (verder te noemen VV), zijn overeengekomen een nieuwe CAO aan te 

gaan voor de Sociale Eenheid IJmuiden. De overeenkomst omvat de volgende 

afspraken.  

 

1. ALGEMEEN 

1.1 De CAO zal van kracht zijn van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015. 

1.2 De afspraken zoals vastgelegd in de CAO van 1 april 2013 tot en met 31 maart 

2014 zullen, voor zover ze nog niet zijn vervuld, ook van kracht zijn van  

1 april 2014 tot en met 31 maart 2015, tenzij in dit protocol anders is bepaald. 

1.3 De CAO geldt voor werknemers in de functiegroepen 4 t/m 20 en voor de 

werknemers die zijn ingedeeld in categorie E van de ondernemingen: 

Tata Steel IJmuiden BV  

Tata Steel Nederland Technology BV 

Tata Steel Nederland Services BV 

Danieli Corus Technical Services BV. 

 

2. INKOMEN  

2.1 Per 1 mei 2014 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 2% met 

een minimum van € 320 per % (= € 640 bruto). 

2.2 Per 1 november 2014 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 

0,50% met een minimum van € 320 per % (= € 160 bruto). 

2.3 De hiervoor genoemde verhogingen van de salarissen en salarisschalen 

gelden ook voor de beloning van de leerlingen. 

2.4 Partijen zijn overeengekomen dat de jeugdschalen worden gehandhaafd en per 

1 april 2014 conform de onderstaande loontabel worden verhoogd.  

      

      

NIEUW: Salarisschalen per 1 april 2014 voor jeugdige werknemers   

Leeftijd in jaren 4 5 6 7 8 

16 14.266 14.266 14.266 14.266 14.266 

17 15.895 15.895 15.895 15.895 15.895 

18 17.648 17.669 17.669 18.136 18.136 

19 19.436 19.659 19.688 20.494 20.816 

20 22.223 22.637 23.028 24.029 25.031 
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HUIDIG: Salarisschalen per 1 januari 2014 voor jeugdige werknemers   

Leeftijd in jaren 4 5 6 7 8 

16 12.514 12.514 12.514 12.514 12.514 

17 13.943 13.943 13.943 13.943 13.943 

18 15.481 15.499 15.499 15.909 15.909 

19 17.049 17.245 17.270 17.977 18.260 

20 19.494 19.857 20.200 21.078 21.957 

 

3. PENSIOEN 

3.1 Het kabinet heeft op 18 december 2013 een pensioenakkoord gesloten met 

een drietal oppositiepartijen. In dit akkoord worden voorstellen gedaan om de 

houdbaarheid van het pensioenstelsel voor de toekomst te waarborgen. Als de 

voorgestelde wijzigingen doorgaan, zal de pensioenregeling van Tata Steel 

hieraan moeten worden aangepast. De beoogde invoeringsdatum van de 

voorgestelde wijzigingen is 1 januari 2015. 

Partijen hebben afgesproken dat Tata Steel en de vakbonden met elkaar 

overleg zullen voeren zodra meer duidelijkheid is over de invoering van de 

voorgestelde wijzigingen. Indien de uitkomst van dit overleg betekent dat Tata 

Steel en de vakbonden met elkaar tijdens de looptijd van de CAO gaan 

onderhandelen over de wijziging van het pensioenreglement, dan spreken 

partijen af dat Tata Steel in dit verband geen beroep zal doen op artikel 10.10 

lid 1 t/m 3 van de CAO.   

3.2 Partijen hebben in de CAO 2013 afgesproken dat de pensioenpremie voor 

2014 conform de premie van 2013 wordt gehandhaafd. Partijen hebben 

afgesproken dat hierover in 2014 een andere c.q. nieuwe afspraak wordt 

gemaakt voor de premie van 2015.  

3.3 Partijen zijn overeengekomen dat werknemers met een (aankomende) functie 

in de (bestuurs- en controlerende) organen van de Stichting Pensioenfonds 

Hoogovens (SPH) van Tata Steel hiervoor de noodzakelijke faciliteiten in tijd 

krijgen aangeboden. Tata Steel zorgt ervoor dat de leidinggevenden van de 

betreffende werknemers over deze afspraak worden geïnformeerd, zodat zij 

hiervan op de hoogte zijn en hiermee rekening kunnen houden.  

 

4. FLEXIBILITEIT 

 

Partijen zijn overeengekomen dat de studieafspraak over Flexibiliteit uit de 

CAO 2013 wordt verlengd. Dat betekent dat de ingestelde paritaire werkgroep 

wordt voortgezet. Deze werkgroep heeft twee opdrachten: 

 

1. De werkgroep onderzoekt op welke wijze de flexibiliteit c.q. beschikbaarheid 

van de bezetting op een verantwoorde wijze kan worden vergroot.  

 

2. De werkgroep onderzoekt op welke wijze werknemers in de periode van 5 

jaar voorafgaand aan het voltijdspensioen de verlofsaldi, het 

levenslooptegoed, de deeltijdregeling ouderen en het deeltijdpensioen zo 

kunnen opnemen dat dit het beste past bij de wensen van de werknemer en 
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daarnaast ook aansluit bij de bedrijfsvoering / arbeidsorganisatie. De 

projectleider die in het kader van duurzame inzetbaarheid wordt 

aangetrokken, zal actief bij deze werkgroep worden betrokken.  

  

De werkgroep zal met aanbevelingen komen met als doel om hierover concrete 

afspraken te maken in de volgende CAO. 

 

 

5. WERKGELEGENHEIDSPACT 

Tata Steel en de vakbonden zijn overeengekomen dat de afspraak uit de CAO 

2013 ten aanzien van de verlenging van de looptijd van het 

Werkgelegenheidspact tot aan 1 oktober 2016 ongewijzigd wordt voorgezet.  

Partijen zullen toekomst gericht blijven met als doel dat Tata Steel bij het 

ontstaan van boventalligheid zich maximaal zal inspannen om gedwongen 

ontslag te voorkomen en de Partijen zich optimaal inzetten voor de grootst 

mogelijke werkzekerheid van de bezetting.  

 

6. EXTERN PERSONEEL 

Partijen hebben afgesproken dat daar waar uitzendkrachten (in de zin van de 

ABU en/of NBBU CAO) binnen Tata Steel IJmuiden langer dan 12 maanden op 

vast werk (stoelenplan) zijn ingezet, Tata Steel voor deze arbeidsplaatsen een 

vacature zal stellen, tenzij op deze arbeidsplaatsen boventallige werknemers 

dan wel aankomende boventallige werknemers kunnen worden herplaatst. Dit 

zal in goed overleg met de vakbonden plaatsvinden.  

 

7. COLLECTIEF VERLOF 

 

7.1 Voor werknemers in de dagdienst, kantoordienst en tweeploegendienst zullen 

22, 23 en 24 december 2014 als collectieve verlofdagen worden aangewezen. 

Dit verlof kan naar keuze worden opgenomen uit verschillende verlofsaldi (VK, 

ADV, bijzondere verlofuren en flextijd). Een beperkt aantal werknemers zal op 

deze dagen wel werkzaam zijn. Dit wordt in overleg met de medezeggenschap 

afgesproken voor 1 oktober 2014.  

7.2 Partijen zullen werknemers (zoals gedefinieerd in artikel 7.1 van dit protocol) 

daarnaast stimuleren om op vrijwillige basis in de week van 29 december 2014 

t/m 2 januari 2015 maximaal verlof op te nemen.  

 

8. BO / OT 

Partijen hebben in de CAO 2013 de afspraak gemaakt om met elkaar de 

actualisatie van de BO/OT-toeslagen te bespreken. Een paritaire werkgroep 

heeft hiernaar gekeken en een aantal concrete voorstellen gedaan. Deze 

voorstellen zijn besproken tijdens het Technisch Overleg en hierin is een 

voorkeur aangegeven. Partijen zijn overeengekomen om dit tijdens de looptijd 

van de CAO af te ronden tijdens het Technisch Overleg.  
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9. STUDIEAFSPRAAK LEEFTIJDSGRENZEN 

Een aantal bepalingen in de CAO bevat een leeftijdsgrens. Partijen zullen 

tijdens de looptijd van de CAO met elkaar de noodzaak en houdbaarheid van 

deze leeftijdsgrenzen bespreken. Het gaat met name om de leeftijdsgrenzen 

die gelden bij overwerk (artikel 4.5.2 CAO), consignatie (artikel 4.6 CAO) en de 

langdurige inkomensgarantie (artikel 8.7.1 sub b CAO). Partijen nemen hierin 

mee dat werknemers steeds langer doorwerken vanwege het verhogen van de 

AOW- en pensioenleeftijd en dat de leeftijdsgrenzen hieraan niet zijn 

aangepast. Voorts zullen Partijen een overgangsregeling / staffel bespreken 

voor die werknemers die vlak voor de betreffende leeftijdsgrens zitten.  

 

10. ARBEIDSPARTICIPATIE 

 Tata Steel en de vakbonden zullen gezamenlijk het initiatief nemen om een 

regionale activiteit op te zetten met als doel om minimaal 20 Wajongers / 

personen die behoren tot de UWV categorie ‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’ 

een tijdelijke werkervaringsplaats met begeleiding aan te bieden binnen Tata 

Steel en/of een ander bedrijf of organisatie binnen de regio IJmond. Het streven 

is om deze personen daar waar mogelijk een vast dienstverband aan te bieden.  

 

11. BEDRIJVENWERK  

Met inachtneming van de bepalingen van artikel 10.9.5 CAO geldt voor FNV 

Bondgenoten dat twee door deze organisatie te benoemen bestuursleden van de 

bedrijfsledenorganisatie van FNV Bondgenoten van de Sociale Eenheid ieder ten 

hoogste 50% van hun normale werktijd per maand kunnen gebruiken voor 

werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsledenorganisatie.   

Tevens kunnen voor de onderdelen 

 TSSPIJ Manufacturing - “warme kant”  

 TSSPIJ Manufacturing - “koude kant”  

 TSSPIJ Services  

 TSP  

 TSRD&T 

twee à drie met name te noemen bedrijvenwerkers van FNV Bondgenoten 

tezamen ten hoogste 50% van hun normale werktijd per maand gebruiken voor 

werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsledenorganisatie. 

Indien tussentijds Tata Steel haar organisatie in IJmuiden wijzigt, kan FNV 

Bondgenoten haar organisatie van het bedrijvenwerk overeenkomstig 

aanpassen.  

Voor de overige vakbonden geldt dat de voorzitter, secretaris en penningmeester 

van het bestuur van hun bedrijfsledenorganisatie ten hoogste 20%, en de overige 

leden van het bestuur ten hoogste 10% van hun normale werktijd per maand 

kunnen gebruiken voor werkzaamheden ten behoeve van die bedrijfsledenorga-

nisatie. 
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12. OVERIG: PM 

 Overgangsregeling leeftijdsdagen opnemen in de CAO 

 Protocol afspraken leerlingen 

 Projectleider duurzame inzetbaarheid 

 Onduidelijkheid CAO-tekst: 3 extra vrije dagen voor de 5-ploegendienst 


