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Op 27 oktober 2016 hebben partijen een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 

voor Synthos Breda BV en Synthos Styrenics Services BV met de navolgende inhoud: 

 

1. Looptijd: 1 juli 2016 t/m 30 juni 2018.  

2. Inkomen 

a. Per 1 januari 2017 worden de schaalsalarissen verhoogd met 1,5%. 

b. Per 1 januari 2018 worden de schaalsalarissen verhoogd met 1,5%. 

3. Pensioen 

a. Met ingang van 1 januari 2017 vallen de werknemers van Synthos in Breda onder een uniforme 

pensioenregeling. Dit betekent dat het onderscheid tussen de basis- en de excedentregeling 
verdwijnt.  

b. De nieuwe pensioenregeling is een individuele beschikbare premieregeling (DC-regeling) op basis 

van een 2%-staffel. De premies worden individueel belegd volgens het systeem van life cycle 
beleggingen voor ouderdoms- en partnerpensioen na pensioendatum.  

c. Over het inkomen tot €53.263,- op jaarbasis is geen eigen bijdrage in de pensioenpremie 

verschuldigd door werknemers. Over het inkomen daarboven tot een maximum van €101.519,-  (nivo 

2016) per jaar zullen medewerkers een eigen bijdrage verschuldigd zijn van 3% van de 

pensioengrondslag. Voorheen gold een werknemersbijdrage van 7,25% over de gehele 
pensioengrondslag. 

d. In het kader van de nieuwe pensioenregeling komt per 1 januari 2017 de  regeling in art. 35 van de 

CAO (Premiebijdrage) te vervallen.  

e. De franchise (het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd) wordt verlaagd naar het 

fiscaal minimum. Voor 2016 geldt een fiscaal minimum van  € 12.953,- (in de huidige regeling geldt 
een franchise van €15.497,-). 

f. Het partnerpensioen bedraagt tijdens het dienstverband van de werknemer 1,313% van de 
pensioengrondslag per dienstjaar.  

g. Premievrijsteling bij arbeidsongeschiktheid wordt meeverzekerd.  

h. De kosten voor administratie en de risicopremies voor nabestaandenpensioenen en 

premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden apart in rekening gebracht bij werkgever.  

i. Het tijdelijke extra budget van € 500.000,- bestemd voor de indexatie van opgebouwde en 

ingegane pensioenen van inactieven (conform Bijlage IIIB punt 1 CAO) wordt gecontinueerd. Partijen 

zullen in de komende maanden nader overleg voeren over de inrichting van het Gesepareerde 

Depot. 

k. Bij de discussie zoals onder i bedoeld zal ook de financiële ruimte, als gevolg van de fiscale 
wijzigingen per 1 januari 2014 en per 1 januari 2015 betrokken worden. (Bijlagen IIIB en IIIC CAO).   

l. In de keuze van een uitvoerder wordt de voorkeur gegeven aan een  uitvoerder die direct inkopen 
van pensioen als optie biedt. 
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4. Sociaal plan 

De looptijd van het sociaal plan wordt verlengd t/m 30 juni 2018 (Bijlage IV punt b CAO) 

5. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

a. De afspraak over leeftijdsbewust personeelsbeleid (Bijlage IV punt C CAO) wordt t/m 30 juni 2018 

voortgezet.  

b. De regeling bedoeld onder art. 36.3 CAO (80-90-100-regeling) wordt uitgebreid, met dien 

verstande dat de twee jaar termijn wordt verlengd met een jaar en de periode van opnemen wordt 

verruimd naar 6 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd. Aan het artikel wordt toegevoegd dat na 

deelname aan de leeftijd de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd i.v.m. pensionering van de 

werknemer. Aan het einde van de looptijd van de CAO zal een evaluatie opgemaakt worden over 
effectiviteit, de kosten en de impact op de bezetting van deze regeling.  

6. Overige afspraken 

a. De tekst in 14.7 CAO (bedrijfsbrandweer) wordt vervangen door de regeling ERT, conform de 

bijlage bij dit onderhandelingsresultaat 

b. De AWVN werkgeversbijdrageregeling wordt gedurende de looptijd van de cao voortgezet.  

c. Cao-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 conform de brieven van de Stichting van de 

Arbeid van 24 november 2015 en 18 maart 2016 voor rekening komen van de werknemer. Zodra in 

de Stichting van de Arbeid definitieve afspraken zijn gemaakt zullen cao-partijen overleg voeren om 
inhoudelijk afspraken te maken over dit onderwerp.  

d. De afspraak met betrekking tot de betaling van de gedifferentieerde WGA premie (art 27.2 CAO) 

zullen worden voortgezet. 

e. Het artikel 34 lid 2 CAO zal worden verwijderd uit de CAO. Het artikel is niet langer van toepassing. 

 

Breda, 27 oktober 2016. 

 

Voor Synthos:  

Cassander van Zoest 

 

Voor FNV Industrie te Amsterdam 

Ali Gunduz 

 

Voor CNV Vakmensen te Utrecht 

Arjan Huizinga 

  


