
 

Onderhandelingsresultaat CAO-overleg  Ardagh Group Benelux  

1 januari 2012 – 31 december 2012 

 

1. Looptijd 

De nieuwe CAO  heeft een looptijd van 1 jaar, 1 januari 2011 tot en met  31 december 2012. 

 

2. Salarissen 

De salarissen worden als volgt aangepast: 

1 januari 2012: 1,5% salarisverhoging; 

1 juli 2012 : 0,5% salarisverhoging. 

 

Werkgever zal een 1-malige uitkering verstrekken van 200 euro per 1 oktober 2012 

 

3. Pensioenen 

Partijen hebben kennisgenomen van de maatregelen van “Stichting Pensioenfonds Ardagh 

Nederland” (hierna te noemen Pensioenfonds Ardagh)  in het kader van het herstelplan om naar 

de vereiste dekkingsgraad te komen. De volgende maatregelen zijn genomen: 

 Herstelplan is gebaseerd op aannames beleggingsresultaat ; te weten,  DNB richtlijnen 

en maxima. Gekozen is voor realistische aannames en niet op de maximale 

beleggingsresultaten. 

• Bereidheid Ardagh  om de totale lening van 4,15 miljoen euro niet meer op te eisen bij 

Pensioenfonds Ardagh. 

• Geen indexaties in 2012. 

•  Herstelpremie is per 1 april 2012,  1,5%; hiervan wordt 1% pensioenpremie van de 

pensioengrondslag betaald door de werkgever. Deze vervalt zodra dekkingsgraad dit 

toelaat. 

• Met alle genoemde maatregelen is het vereiste nivo van 104,2% nog niet bereikt 

• Voorgenomen korting 2,5%, afhankelijk van positie per 31 december 2012 

Daarnaast hebben partijen afgesproken nader overleg te voeren, zodra meer duidelijkheid is 

over de uitgangspunten vanuit het centraal overleg. Ardagh behoudt zich het recht voor om 

tijdens het overleg voorstellen te wijzigen of nieuwe voorstellen in te dienen.  

 

 



4. Gedifferentieerde WGA-premie  

Gedurende de looptijd van de CAO zal de gedifferentieerde WGA-premie niet verhaald worden 

op de werknemer. 

 

5. Duurzame Inzetbaarheid Ardagh-medewerkers 

De werkgever zal tijdens de looptijd van de CAO verdere uitvoering geven aan  Duurzame 

Inzetbaarheid .  De vastgestelde plannen en de projecten die momenteel in uitvoering zijn,  

worden gerealiseerd.   

 

6. Opleidingen  

Gedurende de looptijd van de CAO blijft de werkgever de ruime opleidingsinspanningen 

handhaven. Jaarlijks ca. 2% van de loonsom wordt besteed aan opleidingen van medewerkers. 

 

7. Flexibel verlof 

De medewerkers hebben de keuze om maximaal 6 verlofdagen te kopen of te verkopen. 

 

8. OPK-pilot 

De OPK-pilot volgens CAO 2011 blijft lopende het CAO-jaar gehandhaafd. Dat wil zeggen dat 

medewerkers de mogelijkheid hebben om 1 of 2 OPK-dagen tegen vakantiedagen of 

eindejaarsuitkering te ruilen. 

 

9. CAO Boekje  

De werknemers ontvangen binnen 2 maanden na het definitieve CAO akkoord een nieuw 

exemplaar via I-net. Indien er behoefte is aan een papieren versie kunnen ze een exemplaar 

verkrijgen bij de portier te Dongen en Moerdijk.  

 

Aldus, overeengekomen te Moerdijk, 15 mei 2012. 

 

Partijen, 

1. Ardagh Group Benelux, vertegenwoordigd door de heer P.J. Sies, Plant Director Dongen,  

 de heer S. Akkermans, Plant Director Moerdijk en mevrouw J.C.C. Leeuwenburg, HR director, is 

opgetreden, 

2. FNV Bondgenoten, vertegenwoordigd door de heer P. Jansen, 

CNV, vertegenwoordigd door de heer G.E.P.M. van Cuijk, 

Unie, vertegenwoordigd door de heer P.M.A.J. Verheggen, 

Hebben na overleg  overeenstemming bereikt over  een nieuwe CAO voor de werknemers van Ardagh 

Group Benelux voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012. De vakbonden zullen het 

onderhandelingsresultaat  aan de leden voorleggen.  

 


