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ONDERHANDELINGRESULTAAT 
 

 

Rotterdam, 19 januari 2015 

 

De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele 

onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie het navolgende 

onderhandelingsresultaat bereikt. 

 

1. Cao partijen zijn een looptijd van 15 maanden overeengekomen. De cao vangt aan op 1 januari 

2015 en eindigt op 31 maart 2016. 

 

2. De lonen worden per 1 april 2015 structureel verhoogd met 1,75%. 

 

3. Het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers is een complexe verandering en een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker. Conform de afspraken die 

partijen in de vorige cao zijn gemaakt is gedurende de looptijd van de cao een studie naar 

gezondere roosters uitgevoerd. De resultaten van de in 2014 gehouden studie naar een andere 

roosterinvulling op de productielocatie in Dongen heeft niet tot het door beide partijen gewenste 

resultaat opgeleverd. Arbeidsvoorwaardelijk hebben cao partijen geen overeenstemming kunnen 

bereiken.  

 

Partijen spreken af hierover nader onderzoek te doen hoe verder met het onderwerp gezondere 

en flexibeler roosters om te gaan en er een vervolg aan te geven. Partijen verplichten zich om in 

het eerste halfjaar van 2015 een vervolg aan de eerdere afspraken te geven en hier nadere 

afspraken over te maken.  

 

4. Partijen zijn voorts overeengekomen om de aanzet voor een brede CCE discussie over Duurzame 

inzetbaarheid en opleiding tijdens de tweede helft van 2015 voort te zetten. Een onderdeel van 

deze discussie betreft de inzet van individuele budgetten voor individuele duurzame 

inzetbaarheid en opleiding. 

http://www.kinderopvang.nl/organisaties/tussenpagina.asp?OrgID=16
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/algemeen/2026/grote-stap-naar-vernieuwing-fnv/&ei=gTy9VOrKHcT1ao6VgPAC&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNFivNmGqaXFK_oTQ32PtvfJ_CTW9g&ust=1421774324439246
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.techniektalent.nu/over-ons/themas/bestuurlijke-partners&ei=7Ty9VNzaFM3mapDOgqAE&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNEfMLSq8zz6AaXcHQGPczGcHKaYeQ&ust=1421774435191130
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5. Cao partijen zijn overeengekomen om jaarlijks 100 uur beschikbaar te stellen aan de 

medewerkers die binnen 2 jaar met pensioen gaan ter voorbereiding op het naderende pensioen 

de mogelijkheid te bieden tot een pensioengesprek. Werkgever zal hiervoor een contract 

afsluiten met een door gezamenlijke partijen voorgedragen extern bureau. In het contract is 

opgenomen dat In voorkomend geval bij overlijden dit recht overgaat naar de echtgenoot van 

werknemer. Elk jaar wordt de resultaten van de gesprekken geëvalueerd. In het 3de jaar (in 2017) 

wordt vastgesteld of de samenwerking met dit externe bureau wordt gecontinueerd.  

 

6. Gedurende de cao wordt de afspraak voor de fiscaal vriendelijke tegemoetkoming van de 

vakbondscontributie gecontinueerd voor zover en zolang hiervoor de fiscale en wettelijke 

mogelijkheden voor bestaan. 

 

7. Cao partijen hebben ook besloten de afspraken over de AWVN regeling gedurende deze cao 

voort te zetten. 

 

8. De Sociaal Akkoord afspraak van april 2013 over de voortzetting van de opbouw en duur van de 

WW periode wordt door cao partijen overgenomen. Om tot een concrete invulling van deze 

afspraak te kunnen komen wordt het SER advies over de financiering van de WW afgewacht. Als 

dit advies (naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015) wordt uitgebracht zullen cao 

partijen overleg voeren tot het maken van concretere afspraken over opbouw en duur in relatie 

tot de huidige WW periode.  

 

Cao-partijen spreken af dat in de context en intentie van het Sociaal Akkoord nadere afspraken 

worden gemaakt over de uitvoering van de private WW. Hierbij is de uitwerking in het SER-advies 

Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW (TAW) leidend. Hierbij gaat het om afspraken 

over: de partij of partijen die de uitvoering van het private deel van de WW voor hun rekening 

nemen. Het gaat hier om zaken als premieheffing, polis administratie, uitkering uitbetaling, 

preventie en re-integratieactiviteiten en tenslotte over een registratie van het arbeidsverleden, 

ook bij voorgaande werkgevers. 

 

Cao-partijen spreken af dat de financiering van de WW over het private WW-deel geheel voor 

rekening CCE komt. Het SER-advies TAW is hierbij leidend. De premiegrondslag en 

uitkeringsgrondslag is het (maximum) dagloon voor werknemersverzekeringen zoals van 

toepassing is op de publiek gefinancierde WW.  

 

Cao-partijen spreken hierover een looptijd af van vijf jaar. De Cao-partijen spreken af dat als de 

publiek gefinancierde WW in deze periode wijzigt of er op basis van het SER advies andere 

wijzigingen optreden, cao-partijen in overleg treden hoe hiermee om te gaan. 

 

9. De cao partijen zijn overeengekomen de cao teksten aan te passen voor opbouw en het 

opnemen tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid aan de vakantiewetgeving van 1 januari 2012. 

Voor de verjaringstermijn spreken partijen een verjaringstermijn van 12 maanden na het jaar 

waarin deze vakantierechten zijn opgebouwd af.  
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De verjaringstermijn voor de bovenwettelijke blijft gehandhaafd. Voor deze dagen geldt een 

verjaringstermijn van 5 jaar.  

 

10. Partijen hebben afspraken gemaakt over de vakantieplanning. Er is afgesproken om de 

aanvragen voor vakantieverlof voor het daarop volgende jaar uiterlijk 1 december van het jaar 

daaraan voorafgaande in te dienen. Werkgever zal de beslissing op de aanvraag uiterlijk op 1 

februari aan de medewerker mededelen.  

 

11. Cao partijen zijn overeengekomen dat de pauze wordt doorbetaald voor de medewerkers die 

werkzaam zijn in ploegendienst. Deze medewerkers mogen gedurende de pauze het terrein niet 

verlaten. Partijen zijn ook overeengekomen dat de discussie over omkleed- en overdrachtstijden 

wordt gesloten. 

 

12. Partijen zijn overeengekomen om de bezwaarprocedure doelstellingen en beoordeling P4P, op 

advies van de externe deskundige aan te passen. Gelet op de omvang van de aanpassingen 

betreffende de termijn zijn deze afspraken niet in dit onderhandelingsresultaat opgenomen. De 

cao tekst wordt conform aangepast.  

 

13. Cao partijen zijn overeengekomen om gelet op de wijzigingen in de bezwaarprocedure 

beoordelingen de cao tekst over de grondbeginselen van Pay-4-Performance betreffende punt 3 

indien er 1 of meerdere gesprekken niet hebben plaats gevonden en het daarom niet mogelijk is 

om van een ‘meets’ beoordeling kan worden afgeweken, te laten vervallen. 

 

14. Cao partijen zijn overeengekomen de volgende aanpassingen in hoofdstuk VIII als gevolg van de 

wettelijke wijzigingen op het gebied van pensioenregelingen (artikel VIII.6), de regeling vrijwillig 

vervroegd uittreden (artikel VIII.7) en de WGA-hiaatverzekering en gedifferentieerde WGA-

premie (artikel VIII.8) als volgt aan te passen. 

 

Artikel VIII.6  Pensioenregelingen  

1. In het bedrijf van werkgever bestaat een eigen pensioenregeling waaraan de deelname voor 

de medewerker, conform reglementen, verplicht is. Wijzigingen in de pensioenregelingen, 

zoals genoemd in lid 2 en lid 3 van dit artikel, kunnen alleen tot stand komen in overleg 

tussen werkgever en vakverenigingen. 

 

2. De pensioenregelingen van werkgever kennen de volgende kengetallen: 

 Het pensioengevend jaarsalaris bedraagt 12 maal het vaste maandsalaris van de deelnemer, 

inclusief vakantietoeslag, 13e maand, persoonlijke toeslag, ploegentoeslag en 

gegarandeerde bonus, aangevuld met overwerkgeld dat op het moment van vaststelling van 

de pensioengrondslag tot de regelmatige over het gehele jaar verdeelde inkomsten van de 

medewerker behoort. 

 De franchise is per 1 januari 2015 gelijk aan de wettelijk minimale franchise geldend in 2015 

(100/75 zelfstandige AOW). 

 De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend jaarsalaris verminderd met de 

franchise. 

 Er is een beschikbare premieregeling met een staffel gebaseerd op een opbouwpercentage 
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van 1,875% van toepassing.  

 De deelnemersbijdrage bedraagt per 1 januari 2015 2,25% van het pensioengevend salaris 

boven het maximale dagloon voor de sociale verzekeringen in enig jaar.  

3. Nabestaandenpensioen: 

 Het Nabestaandenpensioen op risicobasis wordt per 1 januari 2015 verzekerd tegen een 

percentage van 1,31% per dienstjaar op basis van een middelloon systematiek. De franchise is 

gelijk aan de franchise van toepassing op de beschikbare premie, zijnde de wettelijk minimale 

franchise (100/75 * zelfstandige AOW). 

 Voor medewerkers in dienst voor 1 januari 2015 geldt dat de aanspraken 

nabestaandenpensioen van voor 1 januari 2015 gebaseerd blijven op het eindloonsysteem. 

 Het tijdelijk NP blijft ongewijzigd. Voor wat betreft de uitkering is aansluiting gezocht bij de 

AOW leeftijd van de uitkeringsgerechtigde. 

 

Artikel VIII.7 Regeling vrijwillig vervroegd uittreden  

Is komen te vervallen. 

 

Artikel VIII.8 WGA-hiaatverzekering uitgebreid en gedifferentieerde WGA-premie 

De WGA-hiaatverzekering uitgebreid voorziet in gedeeltelijke compensatie van een eventuele 

inkomensachteruitgang voor medewerkers die vallen onder de WGA voor het deel van het 

inkomen waarvoor de medewerker niet meer arbeidsgeschikt is verklaard. 

Deelname is verplicht. De kosten komen voor rekening van werkgever. 

De gedifferentieerde WGA premie komt voor de duur van deze cao volledig voor rekening van 

de werkgever.  

De voorwaarden van de collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede 

eventuele wijzigingen zullen in overleg met de vakverenigingen worden vastgesteld. 

 

Het onderhandelingsresultaat wordt op korte termijn door de vakorganisaties aan hun leden 

voorgelegd. 

Aldus overeengekomen op 19 januari 2015 

 

Namens Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. 

 

 

 

R. Wammes     R. de Jong 

(Director Compensation)   (Director Supply Chain) 

 

 

namens FNV  

 

 

 

H. Zendman  

(Bestuurder) 
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namens CNV Vakmensen 

 

 

 

H. van Beers      A. van Wijngaarden 

(Vakgroep Bestuurder)    (Voorzitter) 

 

 

namens De Unie 

 

 

 

R. Castelijn 

(Voorzitter) 


