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Eindbod 

Wijziging en verlenging Collectieve Arbeidsovereenkomst  
BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 

 
 
Tussen: 
BP Raffinaderij Rotterdam B.V. te Rotterdam 
als partij ter ene zijde, 
en  
Federatie Nederlandse Vakbeweging te Utrecht,  
CNV Vakmensen.nl te Utrecht 
ieder als partij ter andere zijde, 
 
is onderhandeld over wijziging en verlenging van de tussen hen bestaande collectie-
ve arbeidsovereenkomst. Deze onderhandeling heeft op 3 april 2017 geleid tot een 
onderhandelingsresultaat. Dit resultaat kon niet rekenen op de instemming tijdens de 
door vakbonden gehouden ledenraadplegingen. Op vrijdag 19 mei 2017 is daarom 
hernieuwd onderhandeld. Deze onderhandeling heeft geleid tot onderstaand eind-
bod.  
 
Wijzigingen: 
 
1. Looptijd: 

De looptijd bedraagt 24 maanden te weten ingaande op 1 april 2017 en expire-
rend op 31 maart 2019. 
Omdat in 2019 er een TAR plaats vindt zal de onderhandeling later starten. 
Werkgever heeft toegezegd dat niettemin de dan af te spreken verhoging zal in-
gaan per 1 april 2019. 
 

2. Structurele loonsverhoging: 
Werkgever zal de schaalsalarissen als volgt structureel verhogen:  
a. met ingang van 1 april 2017 met 1%; 
b. met ingang van 1 april 2018 met 1,5%. 
 

3. Gedifferentieerde WGA-premie: 
Partijen zijn overeengekomen dat werkgever gedurende de looptijd van de CAO 
de WGA-gedifferentieerde premie volledig voor zijn rekening neemt.  
 

4. Overwerkvergoeding op roostervrije dagen ex artikel 20 lid 3 cao: 
Partijen hebben overeenstemming bereikt dat met ingang van 1 april 2017 de 
overwerktoeslag voor de volcontinu wordt verbeterd via onderstaand nieuw lid 3: 
 
nieuw artikel 20 lid 3: 
De werknemer ontvangt naast de in lid 2 bedoelde compensatie in tijd, per gewerkt over-
uur een toeslag, die in beginsel in de maand direct volgend op de maand waarin ze zijn 
ontstaan worden uitgekeerd. Deze toeslag wordt berekend over het voor de werknemer 
geldende basis maandsalaris en bedraagt per overuur gewerkt op uren vallend op: 
I) Algemeen geldende toeslag:  
(dagdienst; volcontinu overwerk voorafgaand en of aansluitend aan de dienst) 
a. maandag 00.00 uur tot en met vrijdag 24.00 uur:    0,29%; 
b. zaterdag, zondag, collectief vastgestelde ADV-dag of Feestdag:  0,58%. 
 
II) Uitsluitend voor 5-ploegendienst bij overwerk op roostervrijedagen: 
De werknemer werkzaam in een volcontinu 5-ploegenrooster die in opdracht van de 
werkgever overuren heeft gewerkt op een in zijn dienstrooster vastgestelde roostervrije 
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dag ontvangt voor alleen deze overuren, met uitsluiting van het bepaalde onder sublid I) 
een afwijkende vergoeding per gewerkt uur op: 
a) maandag tot en met vrijdag  : 0,58%; 
b) zaterdag, zondag of Feestdag  : 0,87%; 
 
III) Anti cumulatie :  
Bij uitbetaling van de in dit lid bedoelde toeslagen vindt geen cumulatie plaats, indien en 
voor zover de onder a. en b. genoemde dagen samenvallen. Verder geldt dat als sprake 
is van een overwerkvergoeding zoals bedoeld in dit artikel, er geen vergoeding wordt 
toegekend op grond van artikel 23 (Verschoven uren of sprong naar andere dienst). 
 

5. Toevoeging Bijlage II-2: (85% dagen) 
De tekst over opname van zogenaamde 85% dagen, zoals bedoeld in bijlage II-2 
wordt als volgt aangepast: 
 
Voorwaarden bij opname: 
a. Het recht op deze regeling c.q. dagen ontstaat vanaf de dag dat de werknemer be-
treffende leeftijd bereikt. 

b. Indien en voor zover de werknemer van deze regeling gebruik maakt, ontvangt hij 
in de plaats van zijn normale betaling per opgenomen dag (van 8 uur) 85% van het over 
die dag berekend salaris (afgeleid van het voor hem geldend basis maandsalaris).  

c. Gebruik maken van deze regeling heeft geen gevolgen voor opbouw van pensioen-
rechten noch voor de extra uitkeringen zoals bedoeld in artikel 14 (13e en 14e maand). 

d. Met inachtneming van artikel 2, kan de deeltijdwerknemer naar evenredigheid vol-
ledige dagen (8 uur) opnemen, tegen verrekening van het voor hem geldende voltijd ba-
sis maandsalaris. 

e. De in deze regeling bedoelde dagen worden vastgesteld, zulks conform artikel 28 
lid 5.  
Voor de werknemer werkzaam in ploegendienst zullen deze dagen in beginsel tijdens 
nachtdiensten worden opgenomen. 

f. Indien en voor zover de werknemer de dagen niet binnen de gestelde periode van 
aanspraak opneemt vervallen deze, zonder dat de werkgever gehouden is hiervoor eni-
ge compensatie te verlenen (kunnen niet worden verkocht noch gespaard). 

g. In afwijking van het bepaalde onder sub-lid f. geldt dat als de werkgever op grond 
van de bedrijfsomstandigheden het verzoek van de werknemer zoals bedoeld onder sub-
lid e afwijst, dan in overleg met de werknemer de in deze regeling bedoelde dag(en) op 
een ander moment wordt/worden vastgesteld.  

6. Herziening 3e WW-jaar 
Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en loon-
gerelateerde WGA worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het 
Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. De premie hiervoor, inclusief de uit-
voeringkosten, zal 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 uitvoerings-
organisatie en de wijze van uitvoering 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 opengebroken.  
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7. Diversen: 
a) Werkgever zal de werknemers informeren over de mogelijkheden op deel-

tijdwerk in de ploegen.  
b) Artikel 2 lid 2 (Deeltijdwerknemer): “Wet Aanpassing Arbeidsduur”  

wijzigingen in “Wet Flexibel Werken” 
c) Artikel 6 lid 4 (werkgeversbijdrageregeling): bij verlengen van de cao wordt 

deze regeling verlengd. 
d) Artikel 26 (Geoorloofd verzuim): schrappen bepalingen welke zijn overge-

nomen uit de Wet Arbeid en Zorg (leden: 3 tot en met 7: lid 7 met uit-
zondering van laatste paragraaf) 

e) Artikel 44 (EHBO-vergoeding): schrappen. 
f)   In Artikel 14 lid 2 zal minimum vakantie uitkering voor de kostwinner worden 

geschrapt 
g) Artikel 22 lid 4 wordt herschreven opdat reisuren alleen in tijd worden  

vergoed. 
h) In Artikel 19 lid 4 wordt de termijn van 66 maanden verhoogd naar 72 

maanden.  

 
Aldus door werkgever uitgesproken en vastgesteld, dd. 19 mei 2017. 


