
Wijzigingsvoorstellen cao Air Products Nederland B.V. 

van CNV Vakmensen 

maart 2011 
 

1. Looptijd 
Wij stellen voor een looptijd van 1 jaar; van 1 mei 2011 tot en met 

30 april 2012. 

 

2. Loon 
Wij stellen een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 mei 2011 

voor. 

 

Wij stellen voor om medewerkers bij een doorgroei naar een hogere 

functiegroep – ten opzichte van de huidige situatie – een extra stap 
te laten maken. Met name voor jongere medewerkers betekent dit 

dat zij sneller in salaris kunnen doorgroeien.  

  

3. Werkgelegenheid 
Wij stellen voor om met Air Products Nederland B.V. afspraken te 

maken om een aantal vacatures beschikbaar te stellen c.q. te maken 

voor Wajongers. 

 
Wij stellen voor de werkgelegenheidsafspraken zoals die in bijlage 4 

van de cao zijn opgenomen te continueren.  

 

4. Combineren van zorg en werk 

De combinatie van zorg en werk in relatie tot persoonlijke 
omstandigheden kan een grote druk op de medewerkers leggen. 

Denk hierbij aan de zorg voor kinderen en aan mantelzorgtaken. Nu 

al probeert een op de acht werknemers een baan te combineren met 

de zorg voor zieken in hun naaste omgeving. 
  

In artikel 9.4 van de cao zijn afspraken opgenomen over kortdurend 

zorgverlof. 

Wij stellen voor om hierop aanvullende afspraken te maken om uitval 
van medewerkers te voorkomen en het plezier in hun werk te 

behouden. Wij stellen voor: 

 het kortdurende zorgverlof met maximaal 10 dagen per jaar uit 

te breiden tegen 70% doorbetaling van het loon. Zowel het 
zorgverlof zoals opgenomen in artikel 9.4 van de cao als de 

voorgestelde uitbreiding met 10 dagen kunnen flexibel worden 

opgenomen (20 volle werkdagen, 40 halver werkdagen, 80 

kwart werkdagen of een combinatie hiervan);      

 een vast aanspreekpunt, de mantelzorgmakelaar, in de 
organisatie aan te stellen ter ondersteuning van de 

mantelzorger.   

 



5. Ziektekostenpremie 

Wij stellen voor de tegemoetkoming in de kosten van de 

zorgverzekering met € 10,- te verhogen naar € 55,- per maand per 

werknemer. 
 

6. Werkkostenregeling 

Wij stellen voor dat AirProducts Nederland B.V. voor de overgang 

naar de nieuwe werkkostenregeling met ons overlegt.   
 

7. Werkgeversbijdrage 

Wij stellen voor om de werkgeversbijdrage conform de afspraken met 

de AWVN te continueren. 
 

8. AOW/Pensioen leeftijd 

Wij stellen voor dat – indien er gedurende de looptijd van deze cao 

wetgeving wordt gedefinieerd die verband houdt met de 
AOW/Pensioen leeftijd -  AirProducts Nederland B.V. met de 

vakbonden in overleg treedt over de consequenties hiervan. 

 

9. CAO tekst 

 Vakbondscontributie 
De medewerkers van AirProducts Nederland B.V. kunnen 

jaarlijks de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk via het bruto 

salaris laten verrekenen. Deze regeling is echter niet in de cao-

tekst opgenomen.    
Wij stellen voor om deze regeling ook in de cao-tekst op te 

nemen. 

 Actualiteit 

Wij stellen voor om de cao-tekst te toetsen aan de actualiteit 
en op onvolkomenheden.  

 


