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Onderhandelingsresultaat verlenging  
CAO Huntsman Holland BV 

 
 
 
Huntsman Holland BV als werkgever en FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, ieder voor 
zich en tezamen als partij aan werknemerszijde hebben onderhandeld over wijziging en 
verlenging van de bestaande collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).  
 
Dat heeft geresulteerd in het onderstaande onderhandelingsresultaat.  
 

 
1. Looptijd van de CAO verlening 

De cao zal worden verlengd voor een periode van 12 maanden, tot en met 30 juni 2017. 
 

2. Salarissen 
Huntsman is overeengekomen de schaalsalarissen structureel te verhogen met 2%, met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016. 
 

3. WGA-gedifferentieerde premie 
De werkgever zal gedurende de looptijd van de cao de zgn. gedifferentieerde WGA-premie 
volledig voor zijn rekening nemen. 
 

4. AWVN-regeling 
De werkgever zal gedurende de looptijd van de cao de zgn. werkgeversbijdrage regeling 
continueren. 

 
5. Seniorenregeling 

Gedurende de looptijd van de cao geldt voor werknemers van 64 jaar en ouder dat het 
aantal vrije tijdsrechten op de leeftijd van 64 en ouder, zoals bedoeld in bijlage III, artikel D 
wordt gecontinueerd tot de betrokken werknemer de voor hem / haar geldende AOW-
gerechtigde leeftijd bereikt. 
 

6. Reparatie 3e WW-jaar 
Partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en loongerelateerde WGA 
worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 
2013 zijn gemaakt. De premie hiervoor, inclusief de uitvoeringkosten, zal voor rekening 
komen van de werknemer en wordt ingehouden op zijn loon zodra een overeenkomst met 
een uitvoerder is gesloten.  
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Zodra de Stichting van de Arbeid een keuze heeft gemaakt voor een landelijke 
uitvoeringsorganisatie zullen cao-partijen, met inachtneming van dit advies en de StvdA-
aanbevelingen van 24 december 2013, 11 juli 2014, 24 november 2015, 18 maart 2016 
overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende WW- en 
WGA-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW- en 
loongerelateerde WGA-uitkering worden gehandhaafd. 
 
 

7. Toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden 
Beleid en arbeidsvoorwaarden moeten erop gericht zijn om in de toekomst een gezonde 
bedrijfsvoering te kunnen hebben met medewerkers die gezond hun loopbaan bij 
Huntsman kunnen voltooien. 

Arbeidsvoorwaarden moeten hun doel dienen, toekomstbestendig zijn, passend bij de 
omvang van de organisatie en afgestemd zijn op de behoefte van de medewerkers 
gedurende hun gehele loopbaan en levensfasen. 

De werkgever zal met ondersteuning van externe expertise een nieuw proces starten voor 
het toekomstbestendig maken van de arbeidsvoorwaarden. Werkgever en sociale partners 
zullen in dit proces nauw met elkaar samenwerken. 

 

 
 
Aldus tussen partijen besproken en vastgesteld op woensdag 2 november 2016 te Rotterdam, 
namens: 
 
 
Huntsman Holland BV      FNV Bondgenoten  CNV Vakmensen  
 
 
 
 
B. de Jong         A. Nuyten    E.J. van de Mheen 
Financieel Directeur       Bestuurder Proces Industrie Bestuurder CNV Vakmensen 


