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Onderhandelingsakkoord cao Philip Morris Holland BV 

op 25 augustus 2015 
 

Partijen bij de cao-besprekingen van Philip Morris Holland BV hebben op dinsdagavond 25 augustus 

2015 een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van 15 maanden. 

 

Looptijd 
De nieuwe cao gaat in op 1 april 2015 en eindigt op 30 juni 2016 (15 maanden). 

 

Salaris 
De schaalsalarissen worden per 1 april 2015 verhoogd met 1,5% en per 1 januari 2016 met 0,5%. 

 

Toeslag ploegendiensten 

De toeslag voor de 6-ploegendienst is vastgesteld op 25,6% en voor de 4-ploegendienst(12/2) op 26,6%. 

De toeslag voor de maintenance-dagdienst is vastgesteld op 5,4 %. 

Conform afspraak met OR zullen de ploegenschema’s worden geëvalueerd gedurende het laatste kwartaal 

van 2015. 

 

Resultaatafhankelijke beloning (RAB) 
De RAB wordt afgeschaft per 1 januari 2015. Ter compensatie hiervan ontvangen medewerkers, die op 

1 september 2015, 2016 en 2017 in dienst zijn, een bruto vergoeding van 300 euro (deeltijders ontvangen 

deze vergoeding naar rato). Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats bij de salarisuitbetaling van 

september in het betreffende jaar. 

 

Woon-werkverkeer vergoeding 
De werkgever zal de vergoeding woon-werkverkeer per 1 april 2015 conform de huidige regeling 

aanpassen van 0,18 euro/km naar 0,19 euro/km vanaf de afstand 0 kilometer tot en met maximaal 40 

kilometer. 

 

Vakbondscontributie 
Vakbondsleden krijgen op basis van hun jaaropgave voor de vakbondscontributie een netto vergoeding. 

Deze netto vergoeding is gebaseerd op het belastingpercentage Bijzonder Tarief (BT) dat van toepassing is 

in het betreffende jaar. Dit percentage staat vermeld op de loonstrook. Het formulier dient voor 1 

november ingeleverd te zijn, waarbij de uitbetaling plaats vindt in de maand december van het 

betreffende jaar. 

Voorbeeld: de jaarcontributie bedraagt 200 euro, dan geldt bij een belastingtarief van 42% een netto 

vergoeding van 84 euro (200 euro x 42%).(uiterlijk op 1 november bij HR) 

 

Gedifferentieerde WGA premie 
De werkgever zal gedurende de looptijd van de cao geen verrekening toepassen.  

 

WGA-hiaatverzekering (van 35 tot 80% arbeidsongeschikt)  

De werkgever blijft eigenrisicodrager waarbij Cao-partijen inhoudelijke afspraken nader zullen uitwerken 

en vastleggen in een aanvullende document op de huidige cao-tekst. 
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Intentieverklaring “beperking looptijd WW” 
Cao-partijen hebben de intentie dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de 

afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. Na de reactie van de minister 

van SZW op het SER-advies ‘Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en 

inrichting WW’ en na een eventueel StvdA-advies hierover, zullen cao-partijen, met inachtneming van 

deze adviezen en de StvdA-aanbevelingen van 24 december 2013 en 11 juli 2014, overleg voeren om 

inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige 

hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Deze afspraken moeten conform 

de brief van de StvdA van 17 april 2015 worden gezien in de context van de realisatie van een landelijke 

uitvoering.  

 

Cao a la carte 
Medewerkers kunnen extra verlofdagen bijkopen via cao a la carte. Deze verlofdagen kunnen ingezet 

worden, in overleg met de leidinggevende aan het begin van jaar, om het aantal terugkomdagen te 

verminderen, indien de bedrijfsvoering dit toe staat. 

 

Feestdagen 
Te veel of te weinig genoten feestdagen zullen over de periode die loopt van de tweede helft van 2015 en 

heel 2016 worden verrekend in Q1-2017. Daarna zal een jaarlijkse afrekening plaatsvinden. In Q1-2018 

vindt een evaluatie plaats van de jaarlijkse verrekening. 

 

Berekeningswijze compensatie feestdagen 4, 5 en 6 ploegendienst 

Er kunnen situaties voorkomen waarbij medewerkers meer of minder voordeel hebben van genoten 

feestdagen indien een medewerker gedurende het jaar vanuit een ploegendienst overstapt naar 

dagdienst of omgekeerd en bij in- of uitdiensttreding. Daarom is deze matrix opgesteld.  

Een berekening is gebaseerd op:  

- Het gemiddeld aantal feestdagen van 5,7 of 5,8 van de ploegendiensten wordt afgerond naar de 

PMH-norm van 6 dagen per jaar; 

- De verrekening van het aantal feestdagen is standaard gebaseerd op een vol jaar; 

- Bij tussentijdse wijziging kan per kwartaal verrekend worden op basis van de norm in onderstaande 

matrix; 

- De berekening van de compensatie vindt plaats ten opzichte van de norm; 

- 5 mei is niet meenomen in de calculatie. Die dag zal afzonderlijk worden meegenomen indien van 

toepassing. 

Op basis van de periode 2015-2020 weerspiegelt onderstaand overzicht de realiteit per jaar. 

  # Feestdagen ` # Feestdagen  Totaal aantal feestdagen per jaar   9 

Januari 1 juli 0  1e kwartaal  1/9 =  11% 

februari 0 augustus 0  2e kwartaal  6/9 = 67% 

maart 0 September 0  3e kwartaal 0/9 = 0% 

april 3 oktober 0  4e kwartaal 2/9 =  22% 

mei 1 november 0     

juni 2 december 2  Norm voor compensatie 6 dagen  48 uren 

  7   2  1e kwartaal  0,66 5,28 

     2e kwartaal  4,02 32,16 

     3e kwartaal 0 0 

     4e kwartaal 1,32 10,56 
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Participatiewet 
Conform de Participatiewet zal de werkgever in 2025 4,4 (Fte) mensen moeten inzetten uit de doelgroep 

zoals die omschreven is in de participatiewet. Omgerekend gaat het om 113 uur op jaarbasis in 2025.  

Teruggerekend naar de verplichtingen voor de werkgever in 2015 en 2016 komt dit op het volgende neer:  

- de werkgever start gedurende Q4-2015 met de inzet van mensen uit de doelgroep voor 6-8 uur per 

week; 

- de inzet zal in 2016 toenemen naar 14-17 uur per week; 

- inzet zal gebeuren in samenwerking met derde partijen.  

 

Uiterlijk 1 november 2015 zal de werkgever de vakbonden inzicht geven hoe de inzet in 2015 en 2016 zal 

worden vorm gegeven. Daarnaast zal de werkgever onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om mensen 

uit de doelgroep bij voldoende functioneren - en ingeval van beschikbare posities - te laten instromen in 

deze posities binnen PMH. 

 

Opleiding en ontwikkeling medewerkers 
PMH zal zich optimaal inspannen om (VAPRO/operator-) leerbedrijf te blijven. Daarvoor wordt een interne 

begeleider aangesteld. 

 

Duurzame inzetbaarheid-Steinkühlerfonds 
Als gevolg van de liquidatie van het Steinkühlerfonds is er een bedrag van 149.845,- euro vrijgevallen dat 

besteed zal worden om duurzame inzetbaarheid verder vorm te geven.  

 

De werkgever stelt een bedrag van 25.000 euro ter beschikking voor loopbaanadvies. Mocht blijken dat dit 

bedrag ontoereikend is, zullen partijen in overleg treden en kan er eventueel geschoven worden binnen 

het budget voor duurzame inzetbaarheid. 

 

Partijen spreken af dat voor het geven van de loopbaanadviezen gezamenlijk één bureau wordt gekozen, 

waarbij de aanbesteding gebaseerd is op van toepassing zijnde PMI-procedures en voorschriften. 

 

Het resterende bedrag zal in de komende jaren besteed worden aan onderzoek, ondersteuning aan 

individuen en gerichte projecten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.  

 

Om duurzame inzetbaarheid verder vorm te geven zal een werkgroep worden opgericht, bestaande uit 

OR-leden, vakbondsleden, medewerkers en HR-medewerkers.  

Voorstellen vanuit deze werkgroep worden besproken met de vakbonden waarbij PMH en vakbonden een 

gezamenlijk besluit moeten nemen voordat een voorstel daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. 

 

Daarnaast kan deze werkgroep ondersteuning inroepen van een externe adviseur indien zij dat nodig 

achten, waarbij de kosten ten laste komen van het budget voor duurzame inzetbaarheid. 

Partijen spreken af dat voor externe ondersteuning per adviestraject gezamenlijk een partij wordt 

gekozen, waarbij de aanbesteding gebaseerd is op van toepassing zijnde PMI-procedures en voorschriften. 

 

De werkgever zal jaarlijks aan vakorganisaties verslag uitbrengen over de besteding van het 

scholingsbudget. (cao: Reglementen & Regelingen: artikel “duurzame inzetbaarheid” 2c)  
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Werkgeversbijdrageregeling aan vakorganisatie 
De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties vindt plaats op basis van de afspraken uit het sociaal plan. 

 

Werkgroep Pensioen 
Partijen hebben afspraken gemaakt om de werkzaamheden van de werkgroep Pensioen voort te zetten. 

 

Redactionele aanpassingen cao 
Partijen hebben in de afgelopen periode de cao op een aantal punten redactioneel herzien. In principe 

zullen alle wijzigingen worden doorgevoerd in de nieuwe cao-tekst met de volgende voorwaarde: indien 

een van de partijen het oneens is met een voorgestelde wijziging zal de oorspronkelijke tekst gehandhaafd 

blijven. 

 

 


