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1. Looptijd 
 
De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012. 
 
 
 
2. Beloning 
 
2.1 Structurele salarisverhoging 
 
Gedurende de looptijd vinden de volgende aanpassingen van de jaarsalarissen en salarisschalen plaats: 
 

• verhoging van 1% per 1 juli 2010 

 

• verhoging van 1,5% op 1 juli 2011  

 
2.2 Aanpassing salarissen vanwege wijziging verlof 
 
In verband met de wijziging van de verlofregeling vindt op 1 januari 2011 alsmede op 1 januari 2012 een 
verhoging plaats van 0,42% van de jaarsalarissen en de salarisschalen. Deze verhogingen worden niet 
beschouwd als algemene salarisverhoging zoals bedoeld in het Sociaal Plan noch als algemene 
loonindex AkzoNobel conform paragraaf 2.6 Pensioenreglement. 
 
2.3 Gematigde salarisontwikkeling 
 
Partijen zijn bij het tot stand komen van de aanpassingen in de salarissen uitgegaan van een loonmatiging 
van 0,5% om de totstandkoming van dit akkoord, met name de pensioenparagraaf, mogelijk te maken.  
 
De gematigde salarisontwikkeling heeft een structureel karakter en is in relatie met de bijdrage van 
werknemers vanuit de EBITDA marge uitkering, zoals bedoeld in paragraaf 4 van dit akkoord, relevant. 
Het kan dus niet zo zijn dat, indien de extra pensioenpremie niet meer aan de orde is, alsnog deze 
loonmatiging wordt omgezet in een loonsverhoging. 
 
3. EBITDA marge uitkering 

 
Wanneer in 2010, 2011 en 2012 een EBITDA marge door de voor Nederland relevante Business Units1 
wordt gehaald van 14,5% (het ijkpunt) bedraagt de uitkering 4% van het voor die medewerker geldende 
inkomen als bedoeld in artikel 12.2.3 van de CAO. De uitkering bedraagt 8% bij een EBITDA marge van 
18% of hoger en 0% bij een EBITDA marge van 11% of lager. Bij een tussenliggend resultaat is de 

                                                   
 
 
 
 
 
 
1
 De huidige voor Nederland relevante Business Units zijn: Functional Chemicals, Industrial Chemicals, Car 

Refinishes (2010), Automotive & Aerospace Coatings (2011 en 2012)en Decorative Coatings Continental Europe 

(2010), Decorative Coatings Europe (2011 en 2012) 



uitkering evenredig. Deze systematiek geldt voor een periode van 5 jaar. Partijen treden ruim voor het 
einde van  2012 in overleg teneinde te bezien of een nieuw ijkpunt en een nieuwe bandbreedte voor 2013 
en de daarop volgende jaren passend is.  
 
Vanuit de EBITDA marge uitkering wordt door werknemers een bijdrage gedaan in de stijging van de 
pensioenpremie, zie onder punt 4 van deze overeenkomst.  
 
 
4 Pensioen 
 
4.1 Pensioenpremie 

De pensioenregeling bestaat uit een collectieve beschikbare middelloonregeling met vaste 
werkgeversbijdrage en een individuele beschikbare premieregeling.  
 
De kosten voor de pensioenregeling stijgen van 22% naar 30,8% van de pensioengrondslag middelloon 
(stijging van 8,8% punt) op basis van afspraken van AkzoNobel met het pensioenfonds.  
 
De stijging van 7,1% punt van de premie van de collectieve beschikbare middelloonregeling per 1 juli 
2010 is uitsluitend ter bekostiging van de stijging van de premie die AkzoNobel is overeengekomen met 
het pensioenfonds. Partijen wachten de ontwikkelingen rondom het tussen werkgevers- en 
werknemersorganisaties gesloten pensioenakkoord af en treden met elkaar in overleg zodra er 
duidelijkheid bestaat over dit akkoord.  
Met duidelijkheid wordt bedoeld de wijze waarop dit akkoord verder inhoud gegeven dient te worden 
volgens werkgevers- en werknemersorganisaties alsmede duidelijkheid omtrent de vraag of het kabinet 
het akkoord al dan niet overneemt. Belangrijk vraagstuk hierbij is bijvoorbeeld hoe om te gaan met de 
gevolgen die een verhoging van de pensioen rekenleeftijd van 65 jaar naar 66 jaar respectievelijk van 66 
jaar naar 67 jaar mogelijk heeft voor de te betalen pensioenpremie. Indien werkgevers- en 
werknemersorganisaties op centraal niveau overeenkomen dat de verhoging van de pensioen 
rekenleeftijd automatisch leidt tot een verlaging van de pensioenpremie dan zal de te betalen 
pensioenpremie worden verlaagd met in achtneming van de verdeling tussen werkgever en werknemer.  
Indien wetgeving en het fiscale regime dwingend gaat voorschrijven dat het verhogen van de pensioen 
rekenleeftijd moet leiden tot een verlaging van de pensioenpremie dan zal in deze vanzelfsprekend de wet 
worden gevolgd.  
 
Zie noot 2 v.w.b. de premieverlaging indien de pensioen rekenleeftijd gaat van 65 naar 66 jaar.  
 
 
 
4.2 Collectieve beschikbare middelloonregeling met een vaste werkgeversbijdrage 
 
De vaste pensioenpremie voor de collectieve beschikbare middelloonregeling bedraagt vanaf 1 juli 2010 
tot en met 30 juni 2015 29,1% van de pensioengrondslag middelloon. De vaste pensioenpremie is 
gebaseerd op de premieberekening zoals die door het APF op 8 oktober 2010 aan CAO partijen is 
verzonden (brief met kenmerk APF101008) met hierin een gedempte rente van 3,75% als uitgangspunt.   
 
4.3 Demping rente 

 
CAO Partijen hebben de wens de methodiek van de demping van de rente ook na afloop van de 
afgesproken termijn als bedoeld in artikel 4.2 te bestendigen voor één volgende periode van vijf jaar: 
 
De nieuw vast te stellen werkgevers premie zal dan gebaseerd zijn op de marktrente datum nieuwe 
contract minus 12% van het gemiddelde tussen de marktrente contract periode 2010 - 2015 en de 
marktrente datum nieuwe contract.  De premiemarge die hierdoor ontstaat komt ten goede aan de 
indexatiereserve actieve werknemers.  
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Startpunt voor de periode 2010-2015: 
 
A. Marktrente,= 2,9% 
B. Gedempte rente contract 2010 – 2015 = 3,75% 
C. Risico opslag van 2% in de premie middelloon; hiermee kan  0,4% rentedaling worden opgevangen 
D. Gedempte rente contract 2010 – 2015 minus rentedaling van (uit 2% risico opslag premie ML) van  
0,4% (C)  = 3,35%  
E. Delta tussen marktrente en gedempte rente minus 0,4%  = 0,45% 
F. Delta (E) uitgedrukt als % van de gedempte rente (B) = 12% 
 
Zie onderstaand voorbeeld ten behoeve van de volgende contractsperiode:  
 
G. Gemiddelde marktrente contractsperiode 2010 – 2015 = 4,1% 
H. Marktrente datum nieuwe contract, gebaseerd op de gemiddelde marktrente van het eerste kwartaal 
van 2015 = bij voorbeeld 4,35% 
I. Gemiddelde van G en H = 4,23% 
J.  12% van het gemiddelde van G en H = 0,51% 
K. Gedempte rente nieuwe contract = marktrente datum nieuwe contract 4,35% (H) minus 0,51% (J) = 
3,84%. 
L. Rentemarge tussen H (4,35%) en K  (3,84%) = 0,51% 
M. Premie marge t.g.v. rentemarge L t.b.v. indexatiereserve actieve werknemers. (uitgaande van het feit 
dat 0,4% rente marge gelijk is aan 2% premie dan bedraagt premiemarge 2,54% van de ML grondslag = 
3,8 miljoen) 
 
Mochten ontwikkelingen met betrekking tot bovenstaande problematiek in (pensioen) wet- en regelgeving 
daartoe aanleiding geven zullen partijen overleggen over de vraag op welke wijze om te gaan met de 
ontwikkelingen in relatie tot bovenstaande systematiek.  
 
De pensioenpremie zoals die door het APF voor de periode 1 juli 2010 tot 1 juli 2015 is vastgesteld, 
bestaat uit de volgende componenten: inkoop ouderdomspensioen, inkoop CAO overgangsregelingen, 
risicopremie levenslang partnerpensioen, risicopremie levenslang partnerpensioen tijdens pre-pensioen, 
risicopremie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, risicopremie bij arbeidsongeschiktheidspensioen, 
opslag toekomstige excassokosten, opslagkosten directe uitvoering, solvabiliteitsopslag, opslag 
sterftetrend en opslag overige risico’s. 
 
 
4.4 Werknemerspremie (art. 14.3 CAO) 

 
4.4.1 wijziging bestemming 
 
Onder het punt ‘werknemerspremie pensioen in combinatie met indexatie’ van bijlage 1 van het ‘Protocol 
Ontwikkeling Sociaal Beleid’ is de exclusieve bestemming voor de werknemerspremie omschreven. De 
bestemming heeft alleen betrekking op de premie voor de collectieve beschikbare middelloonregeling tot 
het opbouwgrensbedrag. In aanvulling op de bestemming zullen partijen het volgende schriftelijk aan APF 
verzoeken:  
 

• als eerste de werknemerspremie aan te wenden voor indexatie;  

• als tweede de werknemerspremie een middel te laten zijn om vermindering van de opbouw van 

toekomstige aanspraken te voorkomen.  

APF kan de bestemming van de werknemerspremie eerst aanwenden om korten van toekomstige 
aanspraken te voorkomen nadat CAO partijen hierover zijn geïnformeerd. 
 



APF voert met inachtneming van haar discretionaire en wettelijke bevoegdheden en verplichtingen 
datgene uit wat tussen partijen in de pensioenovereenkomst is overeengekomen. 
 
4.4.2 indexatie mogelijkheden 
 
De driehoek vakverenigingen – APF – AkzoNobel zal proberen binnen de grenzen van de wet en IFRS 
een oplossing te realiseren om de uit de werknemerspremie opgebouwde indexatiereserve bij 
onderdekking te allen tijde aan te kunnen wenden voor indexatie. Opzet gezamenlijke task force, uitkomst 
in kwartaal 1 van 2011.  
 
In aanvulling op 2.6.2.2 van het pensioenreglement van het APF zullen CAO partijen het bestuur van 
genoemd fonds verzoeken in de gevallen van het achterwege blijven van indexatie nadrukkelijk rekening 
te houden met de positie van werknemers die met pensioen gaan, nadat gedurende enige tijd toepassing 
van de loonindex niet heeft plaatsgevonden. Indien het gestelde onder 4.4.2. niet tot de gewenste 
oplossing leidt (actieven ook kunnen indexeren onder de 105% dekkingsgraad) zal in de driehoek 
vakverenigingen – APF – AkzoNobel worden gezocht naar mogelijkheden die voorkomen dat er voor de 
pensioendatum wel sprake is van premiebetaling maar er geen sprake is van indexatie of 
‘inhaalindexatie’.  
 
4.5 Beschikbare Premieregeling 
Partijen wensen met de overeengekomen beschikbare premieregeling de kwaliteit van de collectieve 
beschikbare middelloonregeling te evenaren. Partijen zijn er zich terdege van bewust dat de beschikbare 
premieregeling naar haar aard geen garantie op een gelijkwaardige kwaliteit en uitkomst kan bieden.  
 
De kosten van de voorstellen en beoogde verbeteringen in de beschikbare premieregeling inclusief de 
kosten van voorgestelde premie aanpassingen in de BP-staffel zullen, de totale hoogte van de kosten ter 
grootte van 1,7 % van de pensioengrondslag middelloon (eind november 2010 ongeveer € 2,5 miljoen) 
niet overstijgen en hebben uitsluitend betrekking op de toekomst (jaaropbouw).  
 
In de nieuwe CAO wordt de (fiscaal) maximaal toegestane bruto staffel (en de daaruit voortvloeiende 
netto staffel, beide volgens opgave van APF) opgenomen, met dien verstande dat de totale  kosten ten 
hoogste groot zullen zijn 1,7% van de pensioengrondslag middelloon (op dit moment € 2,5 miljoen). De 
staffel wordt afgeleid van de grondslagen pensioenregeling middelloon APF. 
 
 
In de nieuwe staffel zal naar verwachting worden uitgegaan van een lagere rekenrente dan 4%, dan wel 
andere alternatieven die uit nader onderzoek kunnen blijken. Partijen realiseren zich dat als er een lagere 
rekenrente wordt gehanteerd dit het gevolg heeft dat bij een eventuele meeropbrengst hoger dan de 
fiscaal maximaal toegestane middelloon pensioenopbouw, deze meeropbrengst zal vervallen aan het 
fonds (dit op grond van fiscale richtlijnen). Indien er sprake is van de genoemde meeropbrengst wordt 
onderzocht of deze meeropbrengst ten goede van de deelnemer kan komen. Als dat niet mogelijk is, 
wordt onderzocht of de meeropbrengst ten goede kan komen van de toeslagreserve.  Als algemeen 
uitgangspunt geldt dat eventuele ruimte binnen de 1,7% van de pensioengrondslag middelloon ten 
behoeve van de beschikbare premieregeling wordt aangewend voor de beschikbare premie problematiek 
in de meeste brede betekenis van het woord. Door de tijd die nodig is voor het onderzoek kunnen 
deelnemers rendement missen, Bij omzetting in pensioen van het BP-kapitaal zal op basis van de dan 
geldende waarderingsgrondslagen van het fonds pensioen worden aangekocht, waarbij de 
solvabiliteitsopslag op het kapitaal wordt ingehouden. De leeftijdscohorten voor de staffel blijven 
ongewijzigd. 
 
De nieuwe staffel zal indien mogelijk  per 1 december 2010 worden ingevoerd of op een latere datum die 
daarna redelijkerwijs mogelijk is. Het verschil tussen de hoogte van de percentages in de oude staffel en 
de nieuwe over de periode van 1 juli 2010 tot 1 december 2010 of de latere invoerdatum wordt zo 
mogelijk door AkzoNobel als beschikbare premie nabetaald. Indien na betaling van de nieuwe 
beschikbare premies middelen over zijn (van de genoemde 1,7% van de pensioengrondslag middelloon 
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over de periode van 1 juli 2010 tot feitelijke invoeringsdatum), treden partijen in overleg om te bezien 
welke meest nabij gelegen oplossingen mogelijk zijn. 
 
4.6 Onderzoek naar verbetering van beschikbare premieregeling 

 
Partijen zullen samen met het APF de haalbaarheid en uitvoerbaarheid onderzoeken van onder andere de 
volgende verbeteringen in de beschikbare premieregeling. Daartoe wordt een task force gevormd die tot 
opdracht heeft om nog in het eerste kwartaal van 2011 over de bevindingen te rapporteren aan CAO-
partijen.  
 

• de mogelijkheid om de bestemming van de basis werknemerspremie als bedoeld in artikel 14.3.1 
van de CAO boven het opbouwgrensbedrag voor deelnemers aan de beschikbare premieregeling, 
aan te wenden ten behoeve van het zoveel mogelijk wegnemen van de gevolgen van een 
toekomstige stijging van de   levensverwachting; 

• de mogelijkheid om de tekorten in verband met de ‘solvabiliteits- en excasso opslag’ en het ‘lang 
leven risico’ over het verleden te repareren vanuit de in het fonds aanwezige toeslagreserve; 

• de mogelijkheid om de ‘gaten’ van de solvabiliteitsopslag en excasso opslag voor de toekomst te 
repareren door gebruik te gaan maken van een verhoogde staffel zoals beschreven in deze 
overeenkomst;  

• de mogelijkheid om een kapitaal gedekt partnerpensioen boven het opbouwgrensbedrag te 
introduceren;  

• partijen hebben de wens om de omzetting van BP-kapitaal naar believen van de deelnemer 
geheel of gedeeltelijk uit te kunnen stellen. AkzoNobel verzoekt het pensioenfonds hiertoe een 
voorstel te doen; 

• de mogelijkheden om de effecten van de solvabiliteitstoeslag voor medewerkers die binnen 
afzienbare tijd hun beschikbare premie kapitaal moeten omzetten in pensioen zoveel mogelijk te 
neutraliseren vanuit de toeslagreserve van het APF. Partijen wensen dat deze medewerkers op 
dezelfde wijze worden behandeld als medewerkers die later met pensioen gaan. Partijen 
realiseren zich dat wettelijke en fiscale beperkingen hierbij een rol spelen. CAO partijen zullen in 
het geval het niet mogelijk is om de genoemde effecten te neutraliseren hierover nader overleg 
voeren. Partijen vinden dat een eventuele overgangsmaatregel bij voorkeur vanuit APF 
gefinancierd zou moeten worden. Partijen hebben de mogelijkheid voor voorfinanciering door 
AkzoNobel besproken, maar inmiddels is geconstateerd dit onder IFRS-regelgeving niet tot de 
mogelijkheden behoort, omdat dan sprake zou zijn van reparatie van in het verleden onstane 
‘tekorten’ in de BP-regeling. 

• Indien vormen van voorfinancieren inzake de BP problematiek tot de mogelijkheden behoort en er 
geen sprake is van strijdigheid met IFRS regelgeving,  zal er, indien nodig, sprake kunnen zijn van 
voorfinanciering door Akzo Nobel.   

 
 
  



 
4.7 Werknemersbijdrage in de stijging van de kosten van de pensioenregeling 

 
4.7.1 medewerkers die deelnemen aan de pensioenregeling van artikel 14 CAO 

 
Partijen zijn overeengekomen dat de werknemers voor 1/3 in de onder 4.1 genoemde  stijging bijdragen. 
De werknemersbijdrage wordt onder meer bereikt door de onder paragraaf 3 genoemde 
werknemersbijdrage ter hoogte van 1% punt van de EBITDA marge uitkering

. 
 

Indien het in 4.1 genoemde verschil van 8,8% punt wijzigt, door welke omstandigheid dan ook, wordt de 
bijdrage vanuit de EBITDA marge uitkering naar evenredigheid aangepast.

 2
 Indien de EBITDA marge 

uitkering onvoldoende basis biedt voor een bijdrage treden partijen in overleg over de vraag, welke 
andere  arbeidsvoorwaardelijke bron(nen) voor de bijdrage worden aangewend.  
Bij wijziging of vervallen van de regeling winstuitkering op basis van de EBITDA om welke reden dan ook, 
overleggen partijen uit welke (andere) arbeidsvoorwaardelijke bron de werknemers bijdragen.  
 
De EBITDA marge uitkering is in z’n geheel (ook over het deel werknemersbijdrage pensioenpremie) 
pensioengevend. De werknemersbijdrage zoals hiervoor genoemd zal tegelijk met de EBITDA 
margeuitkering worden ingehouden bij werknemers.

3
   

 
4.7.2   Medewerkers die niet deelnemen aan de pensioenregeling van artikel 14 CAO 
 
 
 
Voor medewerkers die (nog) niet deelnemen aan de pensioenregeling als bedoeld in artikel 14 van de 
CAO AkzoNobel geldt als basisafspraak het volgende: 
 

- voor zover de werkgeversbijdrage pensioenpremie in de pensioenregeling die op deze 
werknemers van toepassing is niet stijgt zal er geen sprake zijn van een bijdrage via de EBITDA 
regeling en bestaat er recht op een extra loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2010; 

- voor zover de werkgeversbijdrage pensioenpremie in de pensioenregeling die op deze 
werknemers van toepassing is per 01-07-2010 stijgt met 40% (van 22% ML naar 30,8% ML) zal er 
tevens sprake zijn van de werknemersbijdrage via de EBITDA regeling en zal er geen sprake zijn 
van een extra loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2010.  

- Is er sprake van een stijging van de werkgeversbijdrage pensioenpremie die zich bevindt tussen 
de 0% en 40% dan zal er sprake zijn van een bijdrage naar rato via de EBITDA bijdrage en de 
gematigde loonontwikkeling van 0,5%.  
 

Het bovenstaande kan op lokaal niveau anders worden vertaald door lokale CAO-partijen. Komt men er 
niet uit, dan geldt bovenstaande als terugvalscenario. 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
2
 Uitwerking: De stijging van de premie die door werkgever en werknemer wordt gedragen is 8,8% punt, daar hoort 

een werknemersbijdrage vanuit de EBITDA marge uitkering bij van 1% punt, Wanneer de stijging van de premie 

daalt met 5,0% punt  naar 3,8% punt  is de werknemersbijdrage 0% EBITDA. Indien de premie naar een 

tussenliggend getal daalt, wordt de werknemersbijdrage naar evenredigheid aangepast. Bijvoorbeeld: bij een daling 

van 2,5% punt bedraagt de werknemersbijdrage 0,5% punt . 
3
 De EBITDA margeuitkering wordt vastgesteld op basis van de hierboven beschreven systematiek. Daarna wordt de 

margeuitkering als pensioengevend beschouwd. De bijdrage van werknemers (1%)  aan de pensioenkostenstijging 

wordt vervolgens op het loon in de maand maart in mindering gebracht.   
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4.8 Studie naar toekomstige pensioenregeling 

Partijen zullen de ontwikkelingen ten aanzien van het al dan niet overnemen van het pensioenakkoord 
door de wetgever afwachten en in overleg treden op het moment dat er inhoudelijk duidelijkheid bestaat 
tussen partijen in de Stichting van de Arbeid over het al dan niet overnemen van dat akkoord door de 
wetgever.  
Indien externe ontwikkelingen – bijvoorbeeld wetgeving – hiertoe aanleiding  geven, kunnen beide partijen 
gedurende de looptijd van de CAO met voorstellen komen voor aanpassing van de pensioenregeling. 
Partijen treden daarop in overleg om te bezien of en hoe implementatie mogelijk is. 
 
Ter ondersteuning van de vakorganisaties in de onderzoeken en studies van de pensioenregeling zal 
AkzoNobel de kosten van fiscaal- en pensioendeskundigen voor zijn rekening nemen gedurende de 
looptijd van de CAO tot een maximum van € 25.000,- op declaratiebasis. Vakorganisaties zijn vrij in de 
keuze van deskundigen. De pensioendeskundige is in ieder geval lid van het actuarieel genootschap, voor 
de fiscaal deskundigen geldt dat zij door middel van een CV aan AkzoNobel kunnen aantonen dat zij over 
gedegen en relevante kennis beschikken. 
  
4.9 Studie naar splitsing van het pensioenfonds: 
 
De Vereniging van Gepensioneerden AkzoNobel heeft verzocht een onderzoek te laten uitvoeren naar de 
mogelijkheden voor splitsing van het AkzoNobel Pensioenfonds in een fonds voor niet-actieven en een 
fonds voor actieven. Pensioenadviesbureau Montae heeft hiertoe een advies uitgebracht. AkzoNobel is 
bereid aan een nader onderzoek (financiële) medewerking te verlenen. De financiële medewerking  is 
gemaximeerd tot € 25.000,- op declaratiebasis. De uitkomsten van het onderzoek worden aan CAO-
partijen ter beschikking gesteld. 
 
4.10 Nieuw artikel 14 CAO: 
 
Als de invulling van de beschikbare premieregeling duidelijk is zullen partijen in gezamenlijk overleg artikel 
14 aanpassen. Een tekstvoorstel hiertoe is door AkzoNobel aan vakorganisaties verstrekt.  
 
Partijen zijn het eens over het vastleggen van de volgende afspraken met betrekking tot verkoop van 
bedrijfsonderdelen en de gevolgen die dat heeft voor pensioen: 
  
Bij verkoop (uitpassing) van een bedrijf of bedrijfsonderdeel van substantiële omvang zullen de nominale 
pensioenaanspraken en pensioenrechten worden overgedragen aan de pensioenuitvoerder van het 
uitgepaste onderdeel. Het bestuur van het fonds kan uitsluitend op verzoek van CAO-partijen op basis 
van een ALM studie besluiten tot het (gedeeltelijk) meegeven van (over)reserves. 
 
Partijen zullen het APF verzoeken om de communicatie met betrekking tot de risico’s van de beschikbare 
premieregeling nader te bezien en zonodig te verbeteren. APF zal met name worden verzocht de 
verschillen tussen de bruto en netto staffel te verduidelijken, met inachtneming van de overige uit de wet 
volgende communicatievoorschriften. 
 
 
 
5. Verlof 
 
5.1 Wijziging omvang verlof 
 
Het aantal verlofuren wordt per 1 januari 2011 met 8 uur en per 1 januari 2012 nogmaals met 8 uur 
verlaagd. De hiermee verband houdende compensatie is opgenomen onder artikel 2 van deze 
overeenkomst. 
 



Medewerkers in de volcontinudienst worden per 1 januari 2011 voor één niet betaalde (dag) dienst van 8 
uur ingeroosterd. Per 1 januari 2012 wordt het aantal (dag) diensten zonder vergoeding verhoogd tot twee 
(dus 16 uur in totaal). 
 
 
5.2 Verlof nieuwe medewerkers CAO voor Hoger Personeel 
 
Per 1 januari 2011 biedt de CAO voor Hoger Personeel de mogelijkheid voor nieuwe medewerkers 
jaarlijks te kiezen voor een van het standaardvolume afwijkend aantal verlofuren. Daarbij bedraagt het 
aantal verlofuren minimaal 40 en maximaal 168 op jaarbasis. Het verschil in verlofuren ten opzichte van 
het standaardvolume wordt gecompenseerd op basis van de waarde van een verlofuur (art. 16.8. CAO).  
 
5.3 Studie naar uitwisselbaarheid van verlof 
 
In het kader van de studie modernisering van de CAO wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden 
voor individuele medewerkers om hun verlofbehoefte zo in te richten dat deze meer aansluit bij hun 
actuele en toekomstige behoeften aan inkomen en verlof. In de studie wordt rekening gehouden met de 
verwachte krapte op de arbeidsmarkt. 
 
5.4 Communicatie over de koop en verkoop van verlofuren 
 
AkzoNobel zal aan de medewerkers nadere uitleg geven over de wijze hoe, op basis van de CAO, de 
koop en verkoop van verlofuren wordt toegepast.  
 
 
6. Modernisering 

 
Partijen zullen de studieafspraak over de modernisering van de CAO continueren en verbinden zich om in 
een gezamenlijke werkgroep uiterlijk op 1 april 2012 een inventarisatie van moderniseringswensen af te 
ronden. De gezamenlijke werkgroep doet  voorstellen die dienen als basis voor de volgende CAO 
onderhandelingen. AkzoNobel zal het initiatief nemen voor de start van de studie. 
 
In de modernisering zal eveneens aandacht worden besteed aan de opvang van een mogelijke toename 
van de krapte op de arbeidsmarkt, de verbetering van het combineren van arbeid en zorg en het 
voorkomen van verzuim  rekening houdend met  specifieke wensen en behoeften in elke levensfase van 
de individuele medewerker. 
 
7 Verduidelijking artikel 10 CAO ‘Vaststelling jaarsalaris’ 
 
De redactie van artikel 10 van de CAO leidt tot onduidelijkheid. Partijen hebben afgesproken in 
gezamenlijk overleg tot een duidelijke en werkbare tekst te komen en beogen enkel een redactionele 
wijziging. 
 
 
8. Sociale innovatie 
 
Partijen continueren de afspraak over sociale innovatie. AkzoNobel zal in de komende CAO periode met 
name aandacht besteden aan:  
 

 mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt een plaats geven binnen het bedrijf. Hiertoe 
zal AkzoNobel tien werkervaringsplaatsen creëren en tien Wajongers werven; 

 
 AkzoNobel zal het e-werken (telewerken) in samenspraak met de Ondernemingsraad bevorderen 

en faciliteren; 
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 Bij AkzoNobel is ter uitvoering van de vorige CAO door de Rijksuniversiteit Groningen in 
samenwerking met TNO een onderzoek gestart naar de effecten voor werknemers van het 
werken in ploegendienst. Een onderdeel van dit onderzoek is de uitvoering van een aantal pilots. 
Deelname aan de pilots heeft geen arbeidsvoorwaardelijke consequenties. De eindresultaten van 
het onderzoek zullen met de vakorganisaties worden besproken. 
 

 AkzoNobel zal overleggen met andere ondernemingen over de positie van schoonmakers en 
daaropvolgend bezien in hoeverre het op te stellen convenant voor goed opdrachtgeverschap in 
de schoonmaakbranche in de organisatie kan worden ingebed. 
 

 Partijen zullen de inzet van uitzendkrachten analyseren en toetsen aan het ‘Protocol inzake het 
werkgelegenheidsbeleid’. Deze analyse zal uiterlijk 1 juli 2011 zijn uitgevoerd en wordt besproken 
met vakorganisaties. Daar waar in strijd wordt gehandeld met dit protocol worden maatregelen 
genomen die eventuele strijdigheid met 5.2 Protocol inzake het Werkgelegenheidsbeleid opheffen 
hiervan wordt verslag gedaan aan vakorganisaties.  

 
9. WGA Premie 
 
AkzoNobel zal gedurende de looptijd van de CAO geen gebruik maken van de mogelijkheid tot verhaal 
van de helft van de gedifferentieerde WGA premie op de werknemers. 
 
10. Bijdrage aan vakbonden 
 
De afspraken over de werkgeversbijdrage aan vakorganisaties worden voor de looptijd van deze CAO 
gecontinueerd. 
 
11. Exceptie 
 
Alle afspraken in deze overeenkomst zijn gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring van 
toezichthouders, Belastingdienst en toetsing aan de IFRS standaard voor CDC regelingen. Indien er op 
enig punt geen goedkeuring wordt verleend dan wel afwijking van de betreffende IFRS standaard wordt 
vastgesteld, zullen partijen opnieuw in overleg treden over het betreffende onderwerp.  
 
Op verzoek van de externe accountant bevestigen CAO-partijen hierbij dat met de afspraken van 29 juni 
2005 werd beoogd het DC-karakter van de pensioenregeling te waarborgen, en stellen vast dat geen 
aanvullende of afwijkende afspraken met betrekking tot het DC-karakter zijn gemaakt na 29 juni 2005 die 
daaraan afbreuk doen. De vakverenigingen zijn geen partij bij de achtergestelde leningovereenkomst 
tussen AkzoNobel en APF uit 2005 en beschouwen discussies over de inhoud van die overeenkomst als 
een zaak tussen AkzoNobel en APF. Vakverenigingen zijn niet in de positie en wensen niet in de positie 
te komen om andere dan de in juni 2005 gemaakte afspraken te bevestigen of te ontkennen. 
Vakverenigingen vonden en vinden dat de leningovereenkomst een zaak is van contractpartijen.  
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