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Eindbod 
Wijziging en verlenging Collectieve Arbeidsovereenkomst  

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 
 

 
Tussen: 
BP Raffinaderij Rotterdam B.V. te Rotterdam 
als partij ter ene zijde, 
 
en  
 
FNV Bondgenoten te Utrecht,  
CNV Vakmensen te Utrecht 
ieder als partij ter andere zijde, 
 
is op dinsdag 20 mei 2014, nadat het eindbod van 2 april 2014 door de vakbonden was  
afgewezen hernieuwd onderhandeld. Deze onderhandeling heeft het verschil in inzicht over 
de loonsverhoging niet overbrugd. Wel heeft BP RR de looptijd ingekort. Een en ander zoals 
vastgesteld in het eindbod.  
 
 
1. Looptijd 

 
De looptijd bedraagt 12 maanden te weten ingaande op 1 april 2014 en expirerend op  
31 maart 2015. 
 

2. Structurele loonsverhoging 
 
Werkgever zal de schaalsalarissen als volgt verhogen: 

a) Met ingang van 1 april 2014 met 1%; 
b) Met ingang van 1 januari 2015 met 0,5% 

 
3. Verhoging EHBO-vergoeding en vergoeding deelname repressieploeg 

 
a) Partijen zijn overeengekomen dat hangende de uitkomsten van het onderzoek naar 

nieuw beleid inzake EHBO en deelname aan de repressieploeg met ingang van  
1 januari 2015 de betreffende vergoedingen als volgt worden verhoogd: 

b) EHBO-vergoeding ex artikel 44 lid 1 met € 20,00 tot € 220,00 bruto; 
c) Vergoeding repressieploeg ex artikel 45 lid 1 met € 40,00 tot € 440,00 bruto. 

 
4. Fiscale ruimte reiskosten 

 
Partijen hebben gesproken over het gebruikmaken van fiscale ruimte bij de reiskosten-
regeling. Werkgever heeft toegezegd met de Ondernemingsraad te onderzoeken of via 
deze beschikbare ruimte een verbetering in de netto uitkering van de reiskosten kan  
worden gerealiseerd. Daarbij is toegezegd dat over de uitkomst van deze bespreking  
uiterlijk eind 3e kwartaal 2014 de vakbonden worden geïnformeerd en de regeling voor 
zover mogelijk is geïmplementeerd. 

 
5. Gedifferentieerde WGA-premie 

 
De wetgever heeft aan werkgever de mogelijkheid toegekend om de helft van de  
gedifferentieerde WGA-premie op het nettoloon van de werknemer in te houden. Partijen 
zijn overeengekomen dat werkgever gedurende de looptijd van de CAO van dit recht 
geen gebruik zal maken. Voor het kalenderjaar 2014 betekent dit voor de werknemer een 
netto voordeel van 0,22% SV loon.  
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6. Studie LevensFaseBewust Personeelsbeleid  
 
Partijen hebben uitvoerig gesproken over de voortgang van de studie LevensFaseBewust 
Personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid), zoals overeengekomen bij de  
cao-onderhandelingen in 2012. Afgesproken is om de werkgroep haar werkzaamheden te 
laten vervolgen. Vakbonden zullen over de voortgang op de gebruikelijke wijze tijdens het 
periodiek overleg over de voortgang worden geïnformeerd. 
 

7. Werkgroep overwerk 
 
Partijen hebben de voortgang van de werkgroep “beheersing overwerk” besproken. In dat 
perspectief is afgesproken om naast de bestaande analyses ook een analyse te maken 
van overwerk voorafgaand aan de ochtenddienst. Tevens zal de kwartaalrapportage,  
zoals deze aan het RLT wordt verstrekt, worden uitgebreid met gegevens over overwerk 
ten gevolge van eerder opkomen bij ochtenddienst en overwerk in combinatie met nacht-
diensten. 
 

8. Wajongeren 
 
Werkgever heeft toegezegd zich gedurende de looptijd van de cao maximaal in te  
spannen om aan 1 zogenaamde Wajongere, bij wijze van pilot, via een contractor binnen 
BP RR  een werkplek te bieden. In dit verband zijn inmiddels vervolgafspraken gemaakt 
met Johnson Controls. 
 

9. Pensioen 
 

a) Werkgever zal een interne uitvoeringsregeling opstellen volgens welke deeltijd-
werk geregeld kan worden in onder meer ploegendienst. Werkgever zal deze  
regeling uiterlijk eind 3e kwartaal 2014 met de Ondernemingsraad gaan  
bespreken. 

b) Zodra over bovengenoemde uitvoeringsregeling overeenstemming bestaat, zal 
de mogelijkheid van deeltijdpensioen in het pensioenreglement worden vastge-
steld. 

 
10. Nerflex 

 
In perspectief van de gewijzigde aow-gerechtigde leeftijd hebben partijen gesproken over 
de ingangsdatum van de uitkering van de premievrije Nerflex-rechten. Werkgever heeft 
toegezegd bij de uitvoerder na te vragen of er mogelijkheden zijn om de ingangsdatum 
van de uitkering op te schuiven naar een later tijdstip. Indien dit mogelijk is zal werkgever 
de betrokken werknemers daarover informeren en daarbij aangeven wat de voor- en na-
delen zijn indien een werknemer ervoor kiest van deze eventuele mogelijkheid gebruik te 
maken. 
 

11. Diversen 
 
a) De AWVN-bijdrageregeling wordt bij verlengen van de cao gecontinueerd. 
b) In bijlage II cao zal in lid 2 de leeftijdsstaffel als volgt worden uitgebreid: 

65 jaar  8 dagen per 2 maanden 
66 jaar  8 dagen  per 2 maanden 

c) Afbouw ploegentoeslag:  
In de uitvoeringsregels betreffende de afbouwregeling, zal een richtlijn worden opge-
nomen dat als een werknemer gedurende zijn diensttijd in ploegendienst een periode 
in deeltijd heeft gewerkt, dat bij de vaststelling van zijn aanspraken e.e.a. naar even-
redigheid naar zijn deeltijdfactor en tijdsduur in voltijd/deeltijd wordt berekend en 
vastgesteld. 

d) In de nieuwe cao-tekst zullen een aantal tekstwijzigingen worden doorgevoerd, zoals 
bij feestdagen het wijzigen van “Koninginnedag” in “Koningsdag”; schrappen in artikel 
26 lid c “schoonouder”(staat nu dubbel) en eventuele andere incorrectheden in de 
tekst. 
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Aldus als eindbod door werkgever uitgesproken, d.d. 20 mei 2014 te Rotterdam-Europoort 
 
Namens 
 
 
 
BP Raffinaderij Rotterdam BV   
te Rotterdam  


