
 

 

Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2016 
 

 
Op dinsdag 28 juni 2016 en maandag 11 juli 2016 is er tussen de directie van Katwijk Chemie BV 
en de vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV overleg gevoerd over de nieuwe cao waarbij het 
volgende onderhandelingsresultaat is bereikt: 
  

1. Looptijd 
De looptijd van de cao wordt 12 maanden (1 juli 2016 tot 1 juli 2017).  

 
2. Loonsverhoging  

Katwijk Chemie zal de salarissen per 1 juli 2016 verhogen met 1,5%. 
 

3. Participatiewet  
Katwijk Chemie is van plan gedurende de looptijd van de cao minimaal één 
werkervaringsplaats ter beschikking te stellen voor iemand die valt onder de doelgroep 
van de Participatiewet.  

 
4. Roosters 

Katwijk Chemie zal gedurende de looptijd van de cao een onderzoek laten uitvoeren naar 
de mogelijkheden voor wijzigingen van de roosters voor werknemers in ploegendienst 
met eventuele positieve effecten op de gezondheid van betrokken werknemers.  
Vanuit Déhora zal, als eerste stap, een intensieve training worden gegeven over werken 
op onregelmatige tijden, soorten roosters en de effecten daarvan op werknemers. Voor 
Katwijk Chemie is het van belang dat er bij werknemers bewustzijn wordt gecreëerd 
rondom dit onderwerp.  
Als vervolgstap zal een werkgroep worden ingericht met betrokkenheid van vakbonden 
en ondernemingsraad, waarbij onderzocht wordt welke alternatieven er zijn, hoe 
wenselijk die zijn en in hoeverre er draagvlak is voor vervolgonderzoek.  

 
5. Werkkostenvergoeding 

Katwijk Chemie heeft de intentie om, indien en voor zover er naar de inschatting van de 
werkgever over het gehele kalenderjaar gemeten sprake is van onbenutte fiscale vrije 
ruimte, aan iedere werknemer die op 1 december in vaste dienst is van de werkgever een 
netto werkkostenvergoeding te verstrekken naar rato van het dienstverband. 

 
6. WGA-premie 

Katwijk Chemie is bereid gedurende de looptijd van deze cao de helft van de WGA-
premie niet te verhalen op het salaris van de werknemer. 

 
7. 3e WW-jaar 

Met inachtneming van het SER advies en de StvdA-aanbevelingen van 24 december 
2013, 11 juli 2014, 24 november 2015, 18 maart 2016 en de in het najaar van 2016 nog 
te verwachten definitieve brief van de SER, zullen partijen nader overleg voeren om 
eventueel afspraken te maken over een private aanvullende verzekering voor het 3e WW-
jaar. Conform de huidige stand van zaken nemen werknemers de volledige netto-premie 
van de private aanvullende WW voor hun rekening. Zo nodig wordt de cao met 
betrekking tot dit onderwerp opengebroken. 

 
8. Werkgeversbijdrageregeling  

Katwijk Chemie zal de bijdrage, zoals overeengekomen tussen AWVN en de 
vakorganisaties, continueren. 



 

9. Persoonlijk ontwikkelingsbudget 
Katwijk Chemie zal tijdens de looptijd van de cao onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
met betrekking tot een persoonlijk ontwikkelingsbudget en hoe medewerkers denken over 
die mogelijkheden. Bij dit onderzoek zal ook in bredere zin gekeken worden naar 
opleiding en training. 

 
10. Tekstuele aanpassingen  

Artikel 5 lid 6 over nevenwerkzaamheden wordt als volgt gewijzigd: 
 

Het is de werknemer niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van werkgever  
regelmatig enigerlei betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een 
nevenbedrijf te voeren. De werkgever is bevoegd een werknemer die dit verbod 
overtreedt zonder behoud van salaris te schorsen en in geval van herhaling op staande 
voet te ontslaan. 
De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van arbeid voor derden, verliest 
elke aanspraak op de in artikel 14 geregelde aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in 
geval van arbeidsongeschiktheid. 

 
 
Artikel 17 lid A. over de pensioenregeling wordt als volgt gewijzigd: 
 

A. Pensioenregeling  
In het bedrijf van de werkgever bestaat een pensioenregeling waaraan de deelname 
voor de werknemer voor onbepaalde tijd aangesteld verplicht is op de grondslag van 
de desbetreffende toetredingsvoorwaarden. Wijzigingen aan de pensioenregeling 
zullen in overleg met de vakorganisaties plaats vinden. 
Vanaf 1 juli 2013 wordt over het opgenomen ouderschapsverlof volledig pensioen 
opgebouwd. 
 

Artikel 7A lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 
 a. een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale 

arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week; 
 b. een 3-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken omvat 

en een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week; 
c. een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken omvat 

en een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week. 
 



 

Katwijk Chemie stelt voor om artikel 14 over arbeidsongeschiktheid als volgt te 
verduidelijken:  

 
1. Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte  

Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 
bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de wettelijke bepalingen voor zover hierna 
niet anders is bepaald.  
 

2. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 26 weken 
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 26 weken van de 
wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandinkomen, tot 
maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet 
financiering sociale verzekeringen, worden doorbetaald. 
Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 26 weken 
Gedurende de eerste 26 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 
ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% 
van het salaris. 
 

3. Wettelijke loondoorbetaling van week 27 tot en met week 104 
Gedurende de periode van week 27 tot en met week 104 van de wettelijke periode als 
genoemd in artikel 7:629 BW zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen, tot 
maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet 
financiering sociale verzekeringen , worden doorbetaald. 
Aanvulling wettelijke loondoorbetaling van week 27 tot en met week 104. 
Gedurende de periode van week 27 tot en met week 104 van de wettelijke periode als 
genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke 
loondoorbetaling, een aanvulling tot 85% van het salaris. 
 

 In geval van daarop volgende arbeidsongeschiktheid en voor zolang werknemer in dienst is 
bij Katwijk Chemie B.V. geldt het volgende: 
 a. minder dan 35% arbeidsongeschikt 
  derde jaar:  100% over gewerkte uren + 80% over arbeidsongeschiktheidspercentage 
  vierde jaar:  100% over gewerkte uren + 75% over arbeidsongeschiktheidspercentage 
 
b.  35% tot 80% arbeidsongeschikt 
  derde jaar: 100% over gewerkte uren +  WGA uitkering + 10% aanvulling over   

  arbeidsongeschiktheidspercentage 
  vierde jaar: 100% over gewerkte uren +  WGA-uitkering + 5% aanvulling over  
  arbeidsongeschiktheidspercentage 
 
In geval van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (80 – 100%) na de eerste twee 
ziektejaren, zal het volgende van toepassing zijn: 
a.  de salarisdoorbetaling van 85% gedurende 18 maanden, zal met terugwerkende kracht   
  worden aangevuld tot 100% van het salaris op de eerste ziektedag; 
b.  het derde jaar van arbeidsongeschiktheid: IVA-uitkering + 10% aanvulling door de 
werkgever. In het vierde jaar van arbeidsongeschiktheid  IVA-uitkering + 5% aanvulling door 
de werkgever. 
 

4.    Onder netto-inkomen als bedoeld in het 2e lid van dit artikel wordt verstaan het gederfde 
netto periode-salaris dat de werknemer zou hebben ontvangen, indien hij arbeidsgeschikt 
zou zijn geweest. 

 
5. Conform het bepaalde in artikel 7:629 lid 2 BW, heeft de werknemer die de AOW-gerechtigde 

leeftijd heeft bereikt, en die (nog steeds) in dienst is van de werkgever, recht op 

loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van 13 weken. Gedurende 

deze periode zal 70% van het maandinkomen worden doorbetaald inclusief aanvulling. Indien 

de arbeidsongeschiktheid een aanvang heeft genomen voordat de werknemer de AOW 

gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt de periode van 13 weken vanaf die datum, met dien 

verstande dat de totale periode van loondoorbetaling en aanvulling niet meer dan 104 weken 

bedraagt. Indien op grond van een algemene maatregel van bestuur de periode van 13 weken 

wordt aangepast, geldt die aangepaste periode. 



 

 
6. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullende uitkeringen te 

weigeren respectievelijk in te trekken ten aanzien van werknemers die: 
 
a. geweigerd hebben gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel 

de veiligheidsvoorschriften opzettelijk hebben overtreden; 
b. misbruik maken van deze voorzieningen; 
c. de controlevoorschriften overtreden; 
d. zich niet houden aan de geldende regels en aanwijzingen bij ziekte;  
e. door het betreffende uitvoeringsorgaan de wettelijke uitkering wordt geweigerd; 
f. weigeren medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second 

opinion van de bedrijfsvereniging. 
 
7. In geval de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen een 

of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer 
daaraan zijn medewerking verlenen. 
 

8. Partijen zijn overeengekomen dat in geval een werknemer ziek wordt en uiteindelijk 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard, Katwijk Chemie B.V. een maximale inspanning 
zal doen om de restverdiencapaciteit te benutten. Hierbij kan sprake zijn van (gedeeltelijk) 
hervatten van het eigen werk, dan wel re-integratie in een andere functie of met een ander 
takenpakket. Wanneer de functie-eisen, werkbelasting, de specifieke beperkingen van 
betrokkene of de  

 arbeidsorganisatie met zich meebrengen dat een succesvolle re-integratie binnen het bedrijf 
niet of onvoldoende mogelijk blijkt, kan een re-integratietraject buiten de onderneming 
worden gestart. Eventueel met behulp van een re-integratiebedrijf.  

 
 9. Poortwachter 

Katwijk Chemie BV zal in overleg met de Ondernemingsraad (OR) en de Arbodienst er zorg 
voor dragen dat er ten aanzien van de Wet Poortwachter volledige informatie plaatsvindt aan 
de werknemers over de gevolgen resp. juiste toepassing van deze wet bij Katwijk Chemie 
BV.  
Dit zal, daar waar het om algemene informatie gaat, voor zover mogelijk schriftelijk 
plaatsvinden, dan wel dat het werkoverleg daarvoor benut wordt. 
Individueel geldt dat Katwijk Chemie BV de werknemer, voor wie de re-integratie wordt 
ingekocht, tijdig en aantoonbaar zal informeren over doel en inhoud van het traject voordat 
het traject zal starten. Met name moet hierin duidelijk worden wat de (ex) werknemer mag 
eisen van het door de werkgever gecontracteerde re-integratiebedrijf en welke eisen aan 
cliënt gesteld mogen worden. De individuele afspraak tussen Katwijk Chemie BV en re-
integratiebedrijf (en/of Arbodienst) is voor betrokken werknemer ten minste beschikbaar voor 
inzage. De privacy ter zake gegevens van de werknemer wordt in alle fasen gegarandeerd. 

 
Verder hebben partijen afgesproken dat: 
a. de werkgever zal in overleg met de OR komen tot de selectie van één of meer re-

integratie-bedrijven waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het re-
integratieproces van werknemers. Eventueel kunnen de re-integratiediensten ook 
worden geleverd door de Arbodienst van de werkgever. Bij de keuze van het re-
integratiebedrijf zal onder meer aandacht worden besteed aan zaken als 
privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

b. recht op second opinion duidelijk wordt vastgesteld; 
c. 1.  Gedurende de periode van second opinion het loon zal worden doorbetaald tot 

100% hangende de beslissing van de UVW, mits de second opinion binnen 10 
werkdagen wordt aangevraagd. 

 2. Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWV zou 
aansluitend tot het oordeel komen dat deze weigering niet op terechte gronden is 
geschied, heeft de werkgever het recht om met terugwerkende kracht het 
periodesalaris te verrekenen voor de periode dat ten onrechte niet gewerkt is. 

d. het re-integratietraject met de werknemer zal worden opgesteld; 
e. gedurende het re-integratietraject, voor de uren die de medewerker werkt, het loon zal 

worden aangevuld tot 100%, en voor het deel dat de medewerker niet werkt de 
bepalingen in de CAO met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en WGA van 
toepassing zijn. Het re-integratietraject eindigt wanneer: 
- de werknemer intern een andere passende functie aanvaardt, dan wel extern een 



 

arbeidsovereenkomst is afgesloten bij de nieuwe werkgever; 
- het re-integratietraject is gestaakt op advies van het re-integratiebedrijf en/of 

Arbodienst; 
- een duur van 104 weken wordt overschreden. 

f. indien na afloop van het ziektewetjaar de WGA-uitkering niet of later ingaat bij wijze van 
een door de UWV opgelegde sanctie aan werkgever, waarbij de nalatigheid van de 
werkgever moet vastgesteld zijn door de UWV, zal de aanvulling tot 100% op de 
verplichte loondoorbetaling worden gecontinueerd tot wettelijk vastgestelde 
maximumperiode; 

g. de onder lid f bedoelde regeling tevens van toepassing is indien werkgever en 
werknemer in onderling overleg besluiten de aanvraag voor een WGA-uitkering uit te 
stellen; 

h. komt de werknemer zonder deugdelijke grond zijn verplichting tot medewerking aan het 
re-integratieplan niet na, dan verliest hij tijdelijk zijn recht op loondoorbetaling. 

i. indien na afloop van het Ziektewetjaar de WGA-uitkering niet of later ingaat bij wijze van 
een door de UWV opgelegde sanctie aan werknemer, waarbij de nalatigheid van de 
werknemer vastgesteld moet zijn door de UWV, zal deze sanctie niet door aanvulling 
van de werkgever worden gecompenseerd. 

j. de vakorganisatie ten minste één maal per jaar in het periodiek overleg zal worden 
geïnformeerd over de feitelijke toepassing en uitkomsten van de nieuwe re-
integratieaanpak. Mocht er sprake zijn van externe re-integratie dan zullen CAO-partijen 
overleggen over de afwikkeling van deze re-integratie. 
 

10. Indien gedurende de looptijd van de CAO de Ziektewet of WIA wordt gewijzigd, zullen 
partijen over de gevolgen overleg voeren. 

 


