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Door: Evert Jan van de Mheen op 04-04-2008 00:00

Na moeizame onderhandelingen hebben we op 3 april jongstleden uiteindelijk een principe- akkoord bereikt

voor een nieuwe cao.

Dat akkoord kent de volgende inhoud:

- Looptijd: 2 jaar van 1 april 2008 tot 1 april 2009.

- Een structurele loonsverhoging van 3,5% op 1 april 2008 en 3,5% op 1 april 2009.

- De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering zal voor hen die deelnemen aan de collectieve

ziektekostenverzekering van BP met ingang van 1 april 2008 verhoogd worden tot €25,- per maand en vanaf 1

januari 2009 verhoogd worden tot €50,- per maand. Medewerkers die nu niet deelnemen aan de collectieve

ziektekostenverzekering en bij de overstap door de nieuwe verzekeraar niet worden geaccepteerd (dat

kan voor de aanvullende verzekering) kunnen door BP begeleid worden om alsnog geaccepteerd te

worden en mocht dat dan nog niet lukken, dan komen zij toch in aanmerking voor die bijdrage.

- De gedifferentieerde WGA-premie (0,325% netto) komt gedurende deze cao voor rekening van de

werkgever.

- De premie voor WGA-hiaat verzekering (0,22%) neemt BP ook voor haar rekening. Dit was een punt

wat BP deze onderhandelingen aan de orde zou stellen.

- Er zal een verkennende studie plaatsvinden naar een individueel meerkeuze systeem, waarin onder

andere naar wederzijdse flexibiliteit met betrekking tot arbeidsduur gekeken zal worden. Dit onder andere in

het kader van de work-life balance.

- De cao zal tekstueel herschreven worden zodat die wat moderner oogt.

- Omdat de regeling afbouw ploegentoeslag strijdig is, zal gekeken moeten worden naar een andere

regeling. Tijdens de looptijd zal dit gezamenlijke onderzocht worden. Mocht dit tot een wijziging leiden dan zal

dit uiteindelijk weer aan jullie voorgelegd worden.

- In de tekst voor de arbeidsongeschikte werknemer komt in verband met de Nerflexer ook een

tekstwijziging.

Dit is de inhoud van het akkoord. Wanneer je naar het totaal kijkt, zijn wij de eerste die zullen zeggen dat het

geen fantastisch verhaal is. Immers een groot aantal punten zijn uiteindelijk niet gerealiseerd. Wij denken dan

bijvoorbeeld aan de verbeteringen die wij hebben voorgesteld voor het loongebouw, een bonusregeling,

doorbouw pensioen bij de levensloop en opnieuw een keuzemogelijkheid te geven om deel te nemen aan de

spaarloonregeling.

In ons vorige pamflet hadden wij al aangekondigd ons te concentreren op een verbetering van de

werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering naast 2 maal 3,5%. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat er

naast de 2x 3,5% ook meer inkomenselementen zitten die toch min of meer structureel zijn. Daar zijn we met

de verhoging van de ziektekostenverzekering wel in geslaagd, want die nemen ze jullie niet meer af. Een

bijdrage van €50,- kan best substantieel genoemd worden. Alhoewel BP vasthoudt aan de collectiviteit (in

verband met de te bereiken kortingen door de grotere collectiviteit) heeft zij wel een mogelijkheid gecreëerd dat

nu vanaf 2009 iedereen in aanmerking kan komen voor die bijdrage.

Vergelijken we het resultaat dan met de resultaten bij andere raffinaderijen, dan is dit een resultaat wat te

verdedigen is. Wij zullen dit dan ook met een positief advies aan jullie voorleggen op een gezamenlijke

ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op:

Datum:       woensdag 16 april 2008

Tijdstip:      om 10.00 uur en 19.30 uur

Locatie:       Hotel De Beer

                    Europaweg 210 te Europoort



De tekst van het protocol treffen jullie in de bijlage aan.

Tot ziens op woensdag 16 april aanstaande!

Met vriendelijke groet,


