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Onderhandelingsresultaat cao SABIC Limburg 2016-2018 

Op maandag 27 juni 2016 hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao 

van SABIC Limburg BV. Na gezamenlijke afstemming over de teksten informeren wij u hierbij nader 

omtrent het bereikte resultaat tijdens het cao-overleg.   

De vakorganisaties zullen dit resultaat aan  hun leden voorleggen en de uitkomst daarvan  

terugkoppelen aan de directie van SABIC, waarna de nieuwe cao in zijn geheel gepubliceerd zal 

worden. 

Looptijd  

2 jaar, voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018.  

Loonsverhogingen 

o 1,6% structureel   per 1-7-2016 

o 0,2% eenmalige uitkering  op 1-1-2017 

o 1,7% structureel   per 1-7-2017 

 

Annual incentive Plan (AIP) 

Met de vakverenigingen is uitvoerig overlegd over de invoering van AIP, waarbij overeenstemming is 

bereikt om AIP voor medewerkers in de SABIC salarisgroepen 14 t/m 16 in te voeren met ingang van 

1 januari 2017 met een eerste uitbetaling in 2018.  

 

AIP is SABIC’s wereldwijde regeling voor variabele beloning. Zij biedt deelnemers de gelegenheid om 

mee te delen in SABIC’s wereldwijde succes en beloond op basis van de individuele performance en 

de bedrijfsresultaten. Hierbij geldt het onderstaande model die voor alle SABIC medewerkers in de 

wereld gelden. Opgemerkt wordt dat de TAO per regio varieert en voor de medewerkers in de SABIC 

grades 14-16 zal deze 15% bedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

Door cao-partijen is ook besproken dat de werking van AIP in de toekomst niet automatisch zal 

doorsijpelen naar de lagere salarisgroepen.  

 

Omdat wijziging van de variabele beloning voor deze groep deels onderdeel is van de cao en deels 

onder de zeggenschap van de Ondernemingsraad valt, is afgesproken dat aan de Ondernemingsraad 

een instemmingsverzoek conform artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (“WOR”) tot 

invoering zal worden gedaan.  

 

Als onderdeel van dit instemmingstraject zal in een tripartite overleg gesproken zal worden over de 

arbeidsvoorwaardelijke consequenties hiervan voor de werknemers in bovengenoemde 

salarisgroepen. Dit overleg zal naar verwachting na de zomervakantie plaatsvinden, zodat de 
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betrokken medewerkers ruim voor de beoogde ingangsdatum kunnen worden geïnformeerd. 

Afgesproken is verder dat toekomstige wijzigingen van het AIP instemming behoeven van de 

vakorganisaties en (afhankelijk welke wijzigingen dit betreft, e.e.a. conform de WOR) OR en worden 

besproken in een tripartite overleg. 

 

In 2017 wordt de variabele beloning nog uitbetaald op basis van de gerealiseerde doelstellingen en 

percentages van de collectieve variabele beloning en IPM over 2016. 

 

Salarisontwikkeling voor jonge academici en top HBO-ers 

Aan de cao tafel is gesproken over de salarisontwikkeling van de groep jonge academici en top  

HBO-ers die zijn ingedeeld in de (SABIC) salarisgroepen 11 tot en met 13. De werknemers in deze 

groep vallen voor hun salarisontwikkeling nu niet onder de cao maar onder de Global Salary Planning 

policy.  

Hun mening zal worden gevraagd of zij onder de Global Salary Planning willen blijven vallen (huidige 

situatie) of dat zij een voorkeur hebben om de reguliere cao-bepalingen t.a.v. salarisontwikkeling 

van toepassing te laten worden. In november 2016  zal over dit onderwerp een stemming worden 

georganiseerd, waarbij de meerderheid van stemmen bindend zal zijn voor de gehele groep. Ter 

voorbereiding hierop zal aan deze groep medewerkers door de cao-partijen gezamenlijk voorlichting 

worden gegeven over beide systemen, de voorwaarden van de stemming en het proces. Uiteraard 

zal er worden gezorgd voor een zorgvuldige stemprocedure.  

 

Uitbreiding pensioengrondslag voor medewerkers in dagdienst, dan wel twee- of 

drieploegendienst 

Naar analogie van de 5 opkomstdagen voor continudienst (die al pensioengevend zijn) zal, voor het 

eerst in de pensioengrondslag per 1 januari 2017, aan de medewerkers in dagdienst, twee- en 

drieploegendienst een gedeelte van het persoonlijk budget en uitbetaald verlof worden toegevoegd 

aan de pensioengrondslag. Over dit deel zal pensioen worden opgebouwd en door werkgever en 

werknemer pensioenpremie worden betaald. Dit gedeelte betreft het daadwerkelijk uitbetaalde 

persoonlijk budget respectievelijk verlof tot maximaal 24% van het maandinkomen (5 dagen) per 

jaar. De technische details zullen nog verder worden uitgewerkt.  

Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis 

Voor die medewerkers die om bijzondere redenen nu niet zijn verzekerd bij Zilveren Kruis zal SABIC 

zich inspannen om desgevraagd in overleg met Zilveren Kruis te onderzoeken of deze medewerkers 

zich toch kunnen aansluiten bij de collectieve verzekering.  

Duurzame Inzetbaarheid  

Tijdens de onderhandelingen is er veel aandacht besteed aan het onderwerp duurzame 

inzetbaarheid. In een speciale workshop met alle sociale partners over dit onderwerp werd 

geconcludeerd, dat SABIC veel instrumenten heeft die een bijdrage leveren aan de duurzame 

inzetbaarheid van haar medewerkers. Sommige van deze instrumenten worden (nog) niet 

voldoende gebruikt of erkend. SABIC onderzoekt ook nieuwe instrumenten en wil deze gaan 

toepassen in overleg met sociale partners. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze workshop is een studieafspraak gemaakt:  

Een studiegroep, samengesteld uit delegaties van werkgever en vakorganisaties  zal zich buigen over 

met name de volgende onderwerpen: 

a. Loopbaanpaden 

b. Tijdelijke Ouderenregeling 
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c. TRP/IPM 

d. Huidige en toekomstige ontziemaatregelen 

e. Stress workshop voor managers en medewerkers 

 

Daarnaast zal worden onderzocht hoe voor de langere termijn duurzame inzetbaarheid een 

speerpunt blijft in de HR-strategie van SABIC. In het periodieke overleg (OVS) zullen vakorganisaties 

en SABIC in de komende 2 jaar de genoemde thema’s uitwerken. Indien dit leidt tot voorstellen 

inzake de bestaande arbeidsvoorwaarden zullen deze in het komende cao-overleg in 2018 worden 

besproken. 

 

Werkdruk 

De signalen van de vakorganisaties over werkdruk binnen onderdelen van de organisatie zijn serieus 

genomen. Door management is voor de Site Geleen een werkgroep gestart die de feiten heeft 

onderzocht en actieplannen in werking heeft gesteld. De vakorganisaties zijn hierover 

geconsulteerd. Er wordt ook onderzocht hoe hieraan vorm kan worden gegeven voor de afdelingen 

in de locatie Sittard. 

De werkgroep heeft inmiddels een concreet stappenplan gemaakt voor de aanpak van de werkdruk-

problemen op diverse afdelingen. Dit plan bevat maatregelen op korte, middellange en lange 

termijn, al naar gelang van de ervaren prioriteitsstelling. De werkgever communiceert via 

leidinggevenden op de diverse afdelingen over de aanpak van de werkdruk en zal het werkplan in 

afdelingsbijeenkomsten toelichten. 

De resultaten en reacties op het werkplan zullen door werkgever en vakorganisaties gemonitord 

worden en in het reguliere periodieke overleg (OVS) besproken worden. 

 

Vereenvoudiging/houdbaarheid arbeidsvoorwaardelijke regelingen  

Door cao-partijen is besproken dat een vereenvoudiging van arbeidsvoorwaarden wenselijk kan zijn, 

gelet op de (onevenredige) administratieve belasting of houdbaarheid van systemen. Een 

werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van SABIC en vakorganisaties, zal gedurende de 

looptijd van deze cao, onderzoeken welke arbeidsvoorwaarden dit betreft en welke wijzigingen 

daarvoor in aanmerking komen. Uitgangspunt is dat het arbeidsvoorwaardenpakket over de breedte 

gelijkwaardig blijft, De voortgang van deze werkgroep zal in het periodieke overleg (OVS) worden 

bijgehouden en besproken. Het resultaat van de studie zal een pakket van voorstellen zijn die in het 

volgende cao-overleg in 2018 zal worden besproken. 

 

 

Opleidingsfonds  

Het opleidingsfonds, dat wordt beheerd door onze Ondernemingsraad, wordt gecontinueerd. De 

doelstellingen zullen worden bijgesteld tot uitsluitend opleidingen gericht op de categorieën 1 en 3 

van het huidige reglement, zijnde  het verwerven van inkomen in de toekomst en opleidingen voor 

persoonlijke ontwikkeling. In totaal wordt hiervoor € 150.000 beschikbaar gesteld voor de looptijd 

van deze cao. 

 

Compensaties spaarregelingen  

Deze regelingen uit 1994 resp. 2003 zullen worden gecontinueerd. 

Werkgeversbijdrage WGA-premie  

Deze regeling zal ongewijzigd worden voortgezet (geen verhaal op medewerkers). 
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Werkgelegenheid en sociaal plan 

Er is nu geen aanleiding tot nadere afspraken. In de toekomst zullen deze onderwerpen worden 

opgevolgd conform artikel 57 cao (Fusie en reorganisatie). Hierin is bepaald dat Ondernemingsraad 

en vakorganisaties worden geïnformeerd als er sprake is van voorgenomen fusies en /of 

reorganisaties, in welk gevallen er overleg zal plaatsvinden tussen de sociale partners en SABIC. 

 

Stageplaatsen  

SABIC streeft naar het realiseren van 60 stageplaatsen per kalenderjaar. 

Wajongers en jeugdwerklozen 

Het is de intentie van SABIC om de plaatsen voor jongeren met een Wajong-uitkering en 

jeugdwerklozen uit te breiden van 10 naar 15. 

 

Regeling Excellent performer  

Deze regeling, die de mogelijkheid biedt om 10% meer salaris boven het maximum salaris te krijgen, 

zal worden aangepast aan de TRP-regeling. Deze zal vanaf volgend jaar worden toegekend aan 

degenen die na het bereiken van het maximum salaris 3 jaar lang een Outstanding performance 

(voorheen Excellent performer) hebben ontvangen. 

 

De aanpassingen zijn: 

� Net als voorheen is deze regeling van toepassing op medewerkers die 3 jaar 

zijn uitgelopen en gedurende 3 jaar aaneensluitend de TRP-rating Outstanding 

hebben (meegeteld wordt de periode als Excellent performer o.b.v. de oude 

regeling tot 1 januari 2016);  

� De verdere gedetailleerde voorwaarden zoals de scores van competenties en 

het moeten vervullen van een extra target, vervallen in de nieuwe regeling. 

Deze wordt daardoor eenvoudiger.  

� In de cao blijft de bepaling gelden (net als nu) dat indien een medewerker die 

tot de groep Outstanding performer behoort hij/zij hierin blijft indien hij 

slechts één jaar niet outstanding functioneert. Duurt dit langer, dan verliest hij 

dit predikaat en zal zijn salaris worden bevroren totdat door algemene 

loonsverhogingen zijn salaris weer gelijk is aan het normale maximumsalaris. 

� De extra goedkeuring van de directie is niet meer nodig. 

 

Ontwikkeling medewerkers in salarisgroep C33 

SABIC zal met medewerkers ingedeeld in salarisgroep C33 onderzoeken welke ondersteuning zij aan 

hun ontwikkeling kan bieden zodat zij kunnen doorstromen naar functies op C34-niveau. De 

werkgever zal zich inspannen deze schaalverhoging mogelijk te maken. Voorwaarde is dat de 

betrokken medewerkers van hun kant ook de benodigde inspanningen verrichten. 

 

Harmonisatievoorstellen  

De harmonisatievoorstellen van SABIC voor sommige arbeidsvoorwaarden in Nederland worden in 

de cao opgenomen. Dit betreft verbeteringen van de bestaande regelingen en zijn vermeld in het 

volgende overzicht: 
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BUITENGEWOON VERLOF OVERIG 

Verlof bij geboorte: van huidige situatie van 2 dagen  

naar 1 dag bij bevalling + 2 dagen kraamverlof 

Kilometervergoeding dienstreizen: van € 0,28 

naar € 0,33*. 

Overlijden partner/inwonende (stief-

/pleeg)kinderen: altijd tot en met dag van de 

begrafenis/crematie. (Vervallen: maximum van 4 

dagen) 

Kilometervergoeding extra opkomsten: van      

€ 0,28 naar € 0,44* 

Buitengewoon verlof bij huwelijk: ook voor pleeg- of 

kleinkind, (schoon)ouder: de dag van het huwelijk 

Voor medewerkers t/m C38 ook reisuren als 

overwerk. 

12,5-jarig partnerschap/huwelijk: 1 dag Jubileumuitkering: 

(netto) naast 

bestaande 

uitkeringen bij 

25/40 en 50 jaar 

ook na iedere 5 jaar: 

5 jaar:   EUR. 50,-- 

10 jaar: EUR. 75,-- 

15 jaar: EUR. 100,-- 

20 jaar: EUR. 125,-- 

25 jaar: EUR. 150,-  

30 jaar: EUR. 175,- 

35 jaar: EUR. 200,- 

40 jaar: EUR. 225,- 

45 jaar: EUR. 250,- 

Eerste communie, belijdenis, doopplechtigheid en 

besnijdenis van een kind van een medewerker: 1 dag  

  

65/70/75-jarig partnerschap/huwelijk ouders, 

schoonouders, grootouders: als dit wordt gevierd, de 

dag van de viering. 

  

*Per 1 oktober 2016 

 

Cao 4-manschap  

De bijdrage van SABIC aan het zogenaamde cao 4-manschap (sponsoring van opleidingen voor 

technische beroepen en projecten voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt) wordt 

gecontinueerd. Vanaf 2017 zal de bijdrage, in lijn van de overige bedrijven die hieraan deelnemen, 

0,13% van de loonsom bedragen. 

 

3e jaar WW 

Cao-partijen spreken af dat in het periodiek overleg nadere afstemming plaats vindt over een 

eventuele reparatie van de WW zoals besproken in het sociaal akkoord van april 2013. 

Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en 

inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking tot de reparatie van 

de WW in de cao is afgerond zullen cao-partijen, met inachtneming van deze adviezen en de brieven 

van de STAR van 24 december 2013 en 11 juli 2014, overleg voeren om inhoudelijk afspraken te 

maken tot een private aanvullende WW-verzekering waarmee beoogd wordt de hoogte en duur van 

de wettelijke WW-uitkering te handhaven, zoals deze gold op 31 december 2015.  
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De manier waarop dit vorm wordt gegeven is via onderhandelingen, de insteek van de werkgever is 

dat een eventuele reparatie voor de werkgever kostenneutraal dient te zijn.” 

 

Competenties van OR- en kaderleden  

De competenties van de kaderleden van de vakorganisaties zullen worden meegenomen in hun 

beoordeling.  

 

Profilering Vakbonden 

De vakbonden en werkgever zullen in gezamenlijk overleg invulling geven aan de wijze waarop de 

vakbonden zich komende cao-periode binnen SABIC kunnen profileren. 

 

Werkgeversbijdrage voor de vakbondscontributie  

Deze regeling wordt gehandhaafd conform de Regeling Vakbondsfaciliteiten voor Limburg 

(waaronder een bijdrage door SABIC van 40% van de betaalde vakbondscontributie).  

 

 

 


