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Onderhandelingsakkoord Crown Van Gelder cao 2018 
 
 
Na meerdere gesprekken zijn Crown Van Gelder, FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen (hierna: 
partijen) tot het volgende onderhandelingsakkoord gekomen. Het onderhandelingsakkoord is gebaseerd 
op de goede financiële resultaten over 2017 van Crown Van Gelder. Tevens zijn hierin de bevindingen 
van de werkgroepen duurzame inzetbaarheid meegenomen. 
 
 
1. Looptijd:  

 1 jaar, lopend van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018. 
 
 
2. Salaris:  

 Structurele salarisverhoging van 2,5% per 1 januari 2018.   
 
 

3. Pensioen   
Per 1 januari 2019 loopt het huidige pensioencontract van Crown Van Gelder af en dient een nieuw 
contract / nieuwe pensioenregeling overeengekomen en gesloten te worden. Een technische 
commissie bestaande uit pensioenspecialisten vanuit vakbonden en werkgever zal een studie 
verrichten naar de beste opties en mogelijkheden. Doel is om een zoveel als mogelijk gelijkwaardige 
pensioenregeling te vinden, met een daarbij horende pensioenuitvoerder. Bij de keuze zijn vooral 
van belang de hoogte van de pensioenopbouw, de totale pensioenpremie en het risico van de 
verschillende type pensioenregelingen.  
De bevindingen en adviezen van de technische commissie zullen tussentijds aan partijen worden 
voorgelegd. Uiterlijk half oktober 2018 zullen zij besluiten over de nieuwe pensioenregeling. Partijen 
zullen gezamenlijk communiceren over de nieuwe pensioenregeling. 
 
Daarnaast dient een nieuw pensioencontract te voldoen aan: 

 De regeling voldoet aan de IFRS standaard 

 De kosten zijn voorspelbaar  

 De contractperiode is 5 jaar 
 

 
4. Leeftijdgebonden verlofdagen 

In het onderhandelingsresultaat van de cao 2017 zijn Crown Van Gelder en vakbonden het 
volgende overeengekomen: 

 Het is gewenst dat leeftijdgebonden verlofdagen op een preventieve manier ondersteuning 
geven aan duurzame inzetbaarheid in alle levensfasen. 

 Het is belangrijk om duurzaam te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en in 
ontziemaatregelen. 

 Uitgangspunt is de financiële ruimte die gemoeid is met de leeftijdgebonden regelingen 
evenwichtiger te benutten voor alle medewerkers en betaalbaar te houden op lange termijn. 
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In vervolg op die afspraak zijn partijen overeengekomen de regelingen in artikel 16 (extra vrije tijd 
voor oudere werknemers, de zogenaamde 85% dagen) en artikel 19.5 (extra vakantie, de 
zogenaamde leeftijdsdagen) aan te passen per 1 januari 2019. 
 
DI-dagen   
De extra vakantiedagen in artikel 19.5 krijgen vanaf 1 januari 2019 de status van duurzame 
inzetbaarheidsdagen (DI-dagen). Daarmee komt artikel 19.5 per 1 januari 2019 te vervallen en 
wordt een nieuw artikel over DI-dagen toegevoegd aan de cao met de volgende staffel.  
 

Leeftijd DI-dagen nieuw Leeftijdsdagen oud Verschil 

25 t/m 39 jaar 2 0 +2 

40 t/m 43 jaar 2 1 +1 

44 t/m 47 jaar  2 2 0 

48 t/m 51 jaar  3 3 0 

52 t/m 54 jaar 4 4 0 

55 t/m 57 jaar 5 5 0 

58 t/m 59 jaar 6 6 0 

60 jaar  7 7 0 

61 jaar en ouder  8 8 0 

 
Bepalend voor de aanspraak op het aantal DI-dagen is de leeftijd die de werknemer aan het einde 
van het kalenderjaar bereikt.  
 
De DI-dagen kan de werknemer inzetten voor bestedingsdoelen ter verbetering van zijn duurzame 
inzetbaarheid. In 2018 gaan cao-partijen de bestedingsdoelen en de uitvoering van de nieuwe 
regeling uitwerken.   
Uitgangspunten bij deze uitwerking zijn: 

 DI-dagen kunnen worden besteed in geld en tijd. 

 DI-bestedingsdoelen zijn straks terug te vinden in een digitale DI-shop.  

 Keuzes die de werknemer in de DI-shop maakt worden automatisch toegekend. 

 Besteding in tijd voor recuperatie en het volgen van opleiding is een keuze in de DI-shop. 

 Het streven is om de besteding fiscaalvriendelijk te laten plaatsvinden.  

 De DI-dagen die de werknemer in een jaar krijgt toegekend, kan de werknemer tot 3 jaar 
sparen. Na het derde jaar vervallen de rechten van de niet bestede DI-dagen welke in deze 
periode zijn toegekend en gespaard.  

 Langer dan 3 jaar sparen (maximaal 5 jaar) is mogelijk indien vooraf een DI-plan is 
afgesproken met de leidinggevende. 

 Bij tussentijdse uitdiensttreding vindt verrekening van de opgebouwde DI-rechten plaats.  

 De waarde van een DI-dag is gebaseerd op het individueel uurloon van de werknemer 

 De nieuwe regeling is aanvullend op het HR-beleid. De DI-dagen worden niet gebruikt ter 
financiering van scholings-/ontwikkelingskosten die normaliter door de werkgever betaald 
worden in het kader van de uitvoering van de functie. 

 Komende jaren verkennen cao-partijen hoe het jaarlijks recht op een aantal DI-dagen 
uitgebreid kan worden. 

 
85%-dagen 
Per 1 januari 2019 vindt aanpassing van de staffel 85%-dagen plaats. Vanaf die datum krijgt een 
werknemer zes jaar voorafgaand aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd 24 85%-dagen per jaar.  
Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die op 1 januari 2019 44 jaar of ouder zijn. Deze 
medewerkers krijgen in het zevende jaar voorafgaande aan de AOW-gerechtigde leeftijd 12 85% 
dagen.  
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5. Consignatie 
In het onderhandelingsresultaat van de cao 2017 zijn Crown Van Gelder en vakbonden het 
volgende overeengekomen: 
In het belang van de huidige geconsigneerden en in het belang van de continuïteit van Crown Van 
Gelder is het noodzakelijk oom de geconsigneerden-pool te vergroten om de lasten over zoveel 
mogelijk schouders te verdelen.  
 
In vervolg op die afspraak zijn partijen overeengekomen, dat per 1 januari 2019 een nieuwe 
consignatieregeling geldt die bestaat uit drie onderdelen. 
 
I. Huidige regeling  
Deze blijft van toepassing voor medewerkers die per 1 januari 2019 55 jaar of ouder zijn. 
Werknemers die op basis van leeftijd zijn gestopt met consignatie, kunnen op basis van vrijwilligheid 
deelnemen aan de consignatie. De regeling die daarvoor in de cao 2017 is afgesproken wordt 
verlengd gedurende de looptijd van deze cao.  
 
II. Consignatieregeling medewerkers in dienst vóór 1 januari 2019 
Deze regeling wordt gekoppeld aan de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer. De werknemer 
kan 10 jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met het lopen van consignatie of kiezen voor 
afbouwen (aanpassing cao-artikel 12.8.6). Dit betekent dat de leeftijdsgrens per 1 januari 2019 
opschuift van 55 jaar naar 56 jaar, en vervolgens van 56 jaar naar 57 jaar in 2021.  
Na het bereiken van deze leeftijdsgrens kan de werknemer de consignatiediensten gedurende drie 
jaar vrijwillig voortzetten. Hierna ontvangt de werknemer tot aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd een 
consignatievergoeding op basis van frequentie 1 x in 5 weken, onder de voorwaarde dat de 
werknemer voorafgaand minimaal 10 jaar onafgebroken consignatie heeft gelopen. 
Om de belasting van consignatie te verlichten voor oudere medewerkers geldt de volgende 
(vrijwillige) staffel: 
• 13 t/m 11 jaar voor AOW-leeftijd: maximaal 1 x in 4 weken 
• 10 t/m 8 jaar voor AOW-leeftijd: maximaal 1 x in 5 weken 
 
III. Consignatieregeling nieuwe medewerkers (in dienst per datum cao-akkoord) 
Deze regeling geldt voor nieuwe werknemers die per datum cao-akkoord in dienst komen. Met deze 
regeling wordt het ook beter mogelijk om op de arbeidsmarkt voor technisch personeel zij-
instromers te werven.  
De werknemer kan 8 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen of afbouwen met consignatie. 
Dit betekent dat de leeftijdsgrens per 1 januari 2018 opschuift van 55 jaar naar 58 jaar, en 
vervolgens opschuift naar 59 jaar in 2021.  
Na het bereiken van deze leeftijdsgrens kan de werknemer de consignatiediensten gedurende drie 
jaar vrijwillig voortzetten. Hierna ontvangt de werknemer tot aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd een 
consignatievergoeding op basis van frequentie 1 x in 5 weken, onder de voorwaarde dat de 
werknemer voorafgaand minimaal 10 jaar onafgebroken consignatie heeft gelopen. 
Om de belasting van consignatie te verlichten voor oudere medewerkers geldt de volgende 
(vrijwillige) staffel: 
• 11 t/m 9 jaar voor AOW-leeftijd: maximaal 1 x in 4 weken 
• 8 t/m 6 jaar voor AOW-leeftijd: maximaal 1 x in 5 weken 
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In onderstaande afbeelding zijn de drie regelingen schematisch weergegeven. 
 

 
 
 
Consignatievergoeding  
Deze vergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 10,5% naar 12,5% per consignatieweek. 
Dit gebeurt door de vergoeding van maandag t/m vrijdag (4 dagen) te verhogen van 1,0% naar 1,5% 
(artikel 12.8.2). 

 
Consignatiefrequentie 
In de huidige cao is de consignatiefrequentie maximaal 1x consignatie per 3 weken. Crown Van 
Gelder streeft naar een frequentie van niet vaker dan 1x consignatie per 4 weken. Hiertoe is het 
plan om in 2018 en 2019 extra technisch personeel te werven, voor zover dat mogelijk is binnen de 
huidige krappe arbeidsmarkt.  
Indien door omstandigheden (ziekte, vacatures, leeftijdsverdeling binnen een consignatiegroep, etc.) 
toch een consignatiefrequentie vaker dan 1x in 4 weken wordt gelopen, zal per extra gelopen 
consignatieweek (gerekend over een jaar) één extra vrije dag worden toegewezen.  
Gedurende de looptijd van de cao zal de werkgever de vakbonden 2x per jaar informeren over zijn 
inspanningen om de frequentie van niet vaker dan 1x consignatie per 4 weken te realiseren.  
 
Verplichting tot overwerk (artikel 5.3) 
Dit artikel zal worden aangevuld met een uitzonderingsbepaling voor de groep medewerkers die 
consignatie lopen. Dat wil zeggen dat de leeftijdsbepaling per 1 januari 2019 synchroon gaat 
meelopen met de aan de AOW gekoppelde leeftijden binnen de nieuwe consignatieregelingen. 
 
Vaste reservediensten (artikel 12.7.5) 
De leeftijdsbepaling van 58 jaar wordt per 1 januari 2019 vervangen door 7 jaar voor de AOW-
gerechtigde leeftijd. 
 

  

Leeftijd

Freq. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Hudige  consignatie regeling min 1:4

(medewerkers vóór 1-1-2019 55 jaar en ouder)

Nieuwe consignatie regeling   min 1:4

medewerkers in dienst vóór 1-1-2019 max 1:4

(bij AOW-leeftijd 66 jaar in 2019) max 1:5

(bij AOW-leeftijd 67 jaar in 2021) min 1:4  

max 1:4

max 1:5

Nieuw consignatie regeling min 1:4

medewerkers nieuw in dienst per cao-akkoord max 1:4

(bij AOW-leeftijd 66 jaar in 2019) max 1:5

frequentie onbepaald, streef naar 1:4

frequentie verlaagd

verlenging consignatie met 3 jaar (cao artikel 12.8.6)
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6. Participatiewet 
Op 5 oktober 2015 hebben de vakbonden en AWVN een protocol over de uitwerking van de 
banenafspraak ondertekend. Met dit protocol willen zij zich nog nadrukkelijker gaan inzetten om de 
realisatie van de garantiebanen te ondersteunen en door goede en effectieve cao-afspraken de 
afgesproken aantallen arbeidsbeperkten aan werk te helpen. 
 
Bij Crown Van Gelder zijn momenteel zes personen afkomstig uit de doelgroep werkzaam 
(peildatum Participatiewet is 1-1-2013), waarvan een meerderheid een vast dienstverband heeft. 
Tijdens de looptijd van de nieuwe wil Crown Van Gelder een zevende kandidaat gaan werven en 
hem/haar intensief begeleiden. 

 
 

7. Protocol: bovenwettelijke vakantiedagen 
a) Werknemers kunnen maximaal 5 bovenwettelijke vakantiedagen inruilen voor bruto loon indien 

er sprake is van een stuwmeer (meer dan 1x het wettelijk jaarlijks verlof op peildatum 31 
december van een kalenderjaar). Deze regeling valt buiten de werkkostenregeling.  

b) De afspraak uit de cao 2017 over de verkoop van 5 bovenwettelijke verlofdagen ten behoeve 
van DI of een fiets van de zaak (tot € 1.000) tegen een netto vergoeding (voor zover er ruimte is 
in de werkkostenregeling) wil Crown Van Gelder continueren.  

Bovenstaande regelingen gelden voor de looptijd van de cao. 
 

 
8. Tekstuele wijzigingen van cao artikelen  

a) Aanpassing artikel 9.8.4: voor het uitbetalen van 12 ADV dagen krijgt de werknemer de keuze 
tussen een toeslag per maand of maximaal 12 ADV dagen verkopen aan het einde van het 
kalenderjaar (in de oude regeling was dit maximaal 8 ADV dagen verkopen aan het einde van 
het kalenderjaar). De werknemer geeft zijn keuze aan het einde van het voorafgaande 
kalenderjaar door aan de werkgever.  

b) Aanpassing bijlage VI, artikel 6.2 en vervallen artikel 8.2: de winstdelingsregeling kan vanwege 
uitvoeringsbeperkingen niet meer pensioendragend worden uitgekeerd. Om die reden wordt bij 
de winstuitkering over 2017 (uitbetaling in maart 2018) het percentage van 3,5% aangepast naar 
4,165% van het bedrijfsresultaat, waarmee het werkgeversdeel van de pensioenpremie (19%) 
over de winstuitkering wordt gecompenseerd.  

c) Aanpassing artikel 23 en bijlage VII per 1 januari 2019 in verband met de invoering van een 
nieuwe pensioenregeling. 

 
 

 
Velsen, 30 april 2018 
 
 
Miklas Dronkers 
Algemeen directeur Crown Van Gelder B.V. 
 
 
Monique Daamen 
Bestuurder FNV Procesindustrie 
 
 
Gerard van der Molen 
Bestuurder CNV Vakmensen 

 


