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Onderhandelingsresultaat 

wijziging en verlenging Collectieve Arbeidsovereenkomst  
Lucite International  

 
Tussen : 
Lucite International Holland BV te Rotterdam 
als partij ter ene zijde, 
en 
Federatie Nederlandse Vakbeweging te Amsterdam, 
CNV Vakmensen.nl te Utrecht,  
ieder en tezamen als partij ter andere zijde, 
 
allen tezamen als “partijen” 
 
is diverse malen onderhandeld over wijziging en verlenging van de tussen hen bestaande cao. Op 
maandag 20 februari 2017 is dit onderhandelingsresultaat bereikt.  
 
Protocolafspraken: 
 
1. Looptijd: 

Partijen zijn overeengekomen om de cao met 24 maanden te verlengen, derhalve ingaande 
op 1 februari 2016 en expirerende op 31 januari 2018. 
 

2. Beloning: 
 
a. Structurele loonsverhoging: 
Met ingang van 1 augustus 2017 zullen de schaalsalarissen worden verhoogd met 1,5%. 
 
b. Eénmalige bruto uitkering: 
Werkgever zal aan de werknemer die dan in dienst is in de maand direct volgend op de 
maand waarin de ledenraadplegingen met dit protocol hebben ingestemd, een éénmalige bru-
to uitkering betaalbaar stellen ter grootte van € 750,00. Deze eenmalige uitkering wordt ge-
acht verworven te zijn op basis van de resultaten over het boekjaarjaar 2016 en daarom geldt 
dat indien de werknemer in dienst is getreden gedurende het boekjaar, hij deze uitkering naar 
evenredigheid van de maanden dat hij in dienst is ontvangt  (X*12*uitkering). Tevens geldt dat 
indien een werknemer een bedongen arbeidsduur heeft die lager is dan die van een voltijd-
werknemer, dan zal deze bruto uitkering naar evenredigheid van de voor hem geldende ar-
beidsduur worden vastgesteld en uitgekeerd.  
 

3. Reparatie 3e jaar WW (actualisering bestaande afspraak) 
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 volledig voor rekening 
komen van de werknemer en wordt ingehouden op zijn loon zodra een overeenkomst met 
een uitvoerder is gesloten. 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 en 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. Zo nodig wordt de cao opengebro-
ken.  
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4. Duurzame inzetbaarheid 
Werkgever heeft vakbonden geïnformeerd over de start en voortgang van de paritaire werk-
groep Duurzame Inzetbaarheid. Over de verdere voortgang zullen vakbonden worden geïn-
formeerd. 
 

 
5. Particitatiewet  

Werkgever zal zich blijven inspannen om een bijdrage te leveren aan het creëren van 
werk(ervarings)plaatsen voor doelgroepen zoals benoemd in de participatiewet. Voor zover 
dat uitkomst biedt zal werkgever daarbij een loonschaal hanteren van 100 tot 120% WML 
conform het advies hierover van de STAR. 
 

6. Diversen 
a. De AWVN bijdrage wordt verlengd, als de cao wordt verlengd. 
b. De faciliteit fiscaal verrekenen vakbondscontributie wordt voor de looptijd van de cao ver-
lengd. Indien de regeling op gespannenvoet komt te staan met de fiscale regeling, dan zal 
werkgever de vakbonden daarover informeren. 
c. Waar in de cao-tekst wordt verwezen naar de wet Aanpassing Arbeidsduur, wordt dit gewij-
zigd in de Wet Flexibel Werken (WFW).  
d. In artikel 10 wordt een algemene bepaling opgenomen met de strekking dat de Wet Arbeid 
en Zorg binnen de onderneming wordt gevolgd. De betreffende bepalingen die overgenomen 
zijn uit deze wet worden vervolgens geschrapt. 
e. Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen de cao-tekst bespreken vanuit het per-
spectief deze te moderniseren (stofkam). De uitkomsten van dit overleg zullen betrokken wor-
den bij de onderhandelingen over de cao 2018. 

 
 

Aldus door partijen overeengekomen en vastgesteld, d.d. maandag 20 februari 2017  te Rozen-
burg, 
 
namens 
 
 
Lucite International Holland         Federatie Nederlandse Vakbeweging 
te Rotterdam         te Amsterdam 
 
 
 
Nick Faase Nurettin Altundal 
 
 CNV Vakmensen.nl te Utrecht  
                                                                  
 
                                                                 Tjeerd Orie  


