
Principeakkoord CAO OCI Melamine B.V.  
  

1.  Looptijd 
Looptijd van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012. 

 

2.  Inkomen 
OCI Melamine B.V. is bereid om binnen de looptijd van de CAO de salarissen en 
salarisschalen te verhogen met de navolgende percentages: 
- Per 1 januari 2011 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 2%, en 

  - Per 1 januari 2012 met 2,5%. 
 
Bonus/Targetregelingen 
Ten aanzien van de bonusregeling (alternatief RAU/optieregeling) is afgesproken dat dit recht 
geeft op een jaarlijkse, variabele bonus tussen de 0% en 5%, afhankelijk van het financiële 
resultaat van OCI Nitrogen. De financiële doelstelling zal reëel haalbaar en na overleg met de 
OR worden vastgesteld. De bonus zal 2,5% bedragen indien de doelstelling is behaald. Indien 
het financiële resultaat hoger is dan de doelstelling dan zal een bonus tussen de 2,5% en 5% 
worden uitgekeerd. Hiervoor is de navolgende staffel vastgesteld: 
 
Bij ≥ 140% realisatie van de EBIT-target 5,00% 
Bij ≥ 130% realisatie van de EBIT-target 4,00% 
Bij ≥ 115% realisatie van de EBIT-target 3,25% 
Bij ≥ 100% realisatie van de EBIT-target 2,50% 
Bij ≥  85% realisatie van de EBIT-target  1,75% 
Bij ≥  70% realisatie van de EBIT-target 1,00% 
Bij ≥  60% realisatie van de EBIT-target 0,50% 
Bij <  60% realisatie van de EBIT-target 0,00% 
 
Bij de bovenstaande staffel geldt dat het absolute verschil tussen de stappen minimaal € 5 
miljoen bedraagt. Aan het einde van de looptijd van de CAO zal bovengenoemde 
bonusregeling (inclusief staffel) worden geëvalueerd. De regeling zal na afloop van de 
looptijd van de CAO worden gecontinueerd tenzij partijen op basis van de uitkomsten van de 
evaluatie anders besluiten.  
 
Ten aanzien van de targets (semi-collectief/team/individueel) zal in de management 
instructie worden opgenomen dat, daar waar mogelijk, tenminste 1, ook niet financiële 
target zal worden geformuleerd, gericht op duurzaamheid. De OR en de vakorganisaties 
zullen jaarlijks over de afspraken en de realisatie daarvan worden geïnformeerd. 
 

3. Pensioenen 
Per 1 januari 2011 treedt de pensioenregeling van OCI Nitrogen in werking. De inhoud van 
deze regeling is in mei 2010 tussen de vakorganisaties en OCI overeengekomen. De kosten 
voor de pensioenregeling gaan over een periode van 5 jaar gemiddeld 24,1% bedragen. De 
bijdrage van de medewerkers zal 1% extra gaan bedragen. 
  
Pensioentekst CAO 
Per 1 januari 2011 treedt de pensioenregeling van OCI Nitrogen in werking. De inhoud van 
deze regeling is in mei 2010 tussen de vakorganisaties en OCI overeengekomen. 
De pensioenpremie voor de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2011 wordt 24,1%. 
De medewerker is een pensioenbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage is verschuldigd over het 
maandinkomen als bedoeld in artikel 24, lid 2 alsmede over de jaaruitkering en bedraagt 
3,5% van deze inkomensbestanddelen plus, voorzover deze inkomensbestanddelen in een 
kalenderjaar uitgaan boven €56.649,- (2011) respectievelijk €58.065 (2012), 4% van dit 
meerdere. Daarnaast geldt dat de medewerkers die zijn geboren vóór 1 januari 1950, in 
verband met het bepaalde in artikel 48a in plaats van voornoemde 2,5% een premie van 
1,5% geldt. Indien sprake is van een vermindering als bedoeld in artikel 45, lid 10 wordt 



daarmee voorzover deze betrekking heeft op een of meer van vorenbedoelde 
loonbestanddelen rekening gehouden.  
In de periode waarin op grond van het bepaalde in artikel 45, lid 3 sprake is van 
loondoorbetaling is de pensioenbijdrage verschuldigd over de voornoemde 
loonbestanddelen die bij het verrichten van de normale werkzaamheden zouden zijn 
genoten. 
 
Pensioenindexering 
In aanvulling op het overgangsconvenant (mei 2010) zijn de navolgende aanvullende 
afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de pensioenregeling door Zwitser 
Leven:  

• Indien de dekkingsgraad gelijk of groter is dan 110% vindt onvoorwaardelijke indexatie 
plaats uit de overrente. . 

• Indien de dekkingsgraad groter is dan 107% en kleiner is dan 110% vindt indexatie plaats 
uit de overrente tenzij partijen in overleg besluiten de indexatie niet toe te kennen.  

• De inhaalindexatie is maximaal de loonindexatie onder aftrek van de in het convenant 
opgenomen werkgeversbijdrage  

• Indien indexatie in enig jaar niet, of niet volledig, heeft plaatsgevonden én indien de 
dekkingsgraad groter is dan 110% nadat reguliere indexatie heeft plaatsgevonden vindt 
inhaalindexatie plaats uit de overrente tenzij partijen in overleg besluiten deze 
(gedeeltelijke) inhaalindexatie niet toe te kennen .  

• In alle hierboven genoemde gevallen geldt dat  de dekkingsgraad als gevolg van het 
toekennen van indexatie niet lager wordt dan 107%. 

 
 

4. Arbeidsduur 
De EVT regeling en de aanwezigheidsbonus bij OCI Melamine B.V. worden gecontinueerd voor 
het kalenderjaar 2011 en 2012.  

 

5. Stages/werkervaring 
OCI Melamine B.V. zegt toe minimaal 3 stageplaatsen aan te bieden. Daarnaast zullen in 2012 
2 extra stageplaatsen voor kantoorfuncties worden aangeboden. 
 
OCI Melamine B.V. neemt de inspanningsverplichting op zich om bij de invulling daarvan voor 
2 stageplaatsen in 2011 respectievelijk 2 stageplaatsen in 2012, voor zover mogelijk, 
aansluiting te zoeken bij de plannen van de overheid (Wet Wij) op het gebied van de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid.  
 
Tevens zal OCI Melamine B.V. zich inspannen om aan 2 Wajongers in 2011 respectievelijk 2 in 
2012 een proefplaatsing aan te bieden. Aan het einde van deze proefplaatsingsperiode zal, 
bij gebleken geschiktheid, de proefplaatsingsovereenkomst worden omgezet in een 
dienstverband.  
De OR zal op basis van de door het management verstrekte informatie hieromtrent de 
realisatie op het gebied van stages en werkervarings-projecten monitoren. 
 

6. Werkgelegenheid 
OCI Melamine B.V. zal gedurende de contractperiode geen reductie van arbeidsplaatsen in 
gang zetten, in die zin dat gedurende de looptijd van de CAO slechts in overeenstemming 
met de vakorganisaties vastgesteld kan worden dat er sprake is van zodanig ingrijpend 
gewijzigde omstandigheden dat OCI Melamine B.V. onmogelijk aan deze 
werkgelegenheidsafspraak gehouden kan worden. Indien deze omstandigheden noodzaken 
tot aanvullende maatregelen, dan zal dit in overeenstemming met de sociale partners 
worden vastgesteld en opgevolgd waarbij ieders verantwoordelijkheid (OCI, vakorganisaties, 
ondernemingsraad) zal worden gerespecteerd. 

 



7. Reiskostenvergoeding  

• De medewerker die zijn vervoer zelf verzorgt komt met ingang van 1 januari 2011 in 
aanmerking voor een vaste maandelijkse tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-
werkverkeer.  

• Voor het bepalen van de woon-werkverkeerafstand wordt de routeplanner van 
Lokatienet gebruikt. 

• De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 0,12 per kilometer voor zowel de heen- 
als de terugreis. 

• De medewerker heeft recht op deze tegemoetkoming over maximaal 214 werkdagen 
Voor de hoogte van de tegemoetkoming wordt geen grotere reisafstand dan 40 
kilometer enkele reis in aanmerking genomen. 

• Daarnaast zal OCI Melamine B.V. binnen de wettelijke mogelijkheden de mogelijkheid 
tot fiscale optimalisatie in de verrekening van de reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer voortzetten. Dit betekent dat tot en met 19 cent per kilometer de 
betreffende reiskosten fiscaal vriendelijk verrekend kunnen worden via een bruto 
inkomensbestanddeel.  

 

8. Duurzame Inzetbaarheid 
Partijen hebben zich, bewust zijnde van hun gemeenschappelijk belang en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, afgesproken initiatieven te ontwikkelen om in 2011 duurzame 
inzetbaarheid vorm en inhoud te geven.  

Partijen achten het van groot belang om binnen afzienbare termijn vanuit een totaalvisie en 
in samenhang met bestaand beleid en huidige HR instrumenten concreet invulling te geven 
aan een integraal en transparant duurzaam HR-beleid. Doel hierbij is het stimuleren en 
faciliteren van medewerkers om zich gedurende de gehele loopbaan te blijven ontwikkelen, 
maar ook gericht op het vitaal houden van de medewerker, waardoor hij ook langer, 
productief en flexibel inzetbaar kan zijn.  

Ter realisering van dit doel zal in de eerste helft van 2011 studie plaatsvinden, welke moet 
leiden tot een aantal concrete voorstellen gericht op een 4-tal speerpunten, te weten: 

1. Het vergroten van het besef bij medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te nemen 
én het stimuleren van het management om verantwoordelijkheid aan medewerkers te 
geven.  

2. Investeren in duurzame ontwikkeling van de medewerkers gericht op het op peil houden 
van bestaande competenties of het verwerven van nieuwe competenties, middels 
opleiding en training, zowel gericht op de ontwikkeling binnen de huidige functie evenals 
andere functies binnen en buiten OCI Melamine B.V.. Een en ander rekening houdend 
met de mogelijkheden van de medewerker. 

3. Het behouden en zo mogelijk vergroten van de vitaliteit, inzetbaarheid en het 
aanpassingsvermogen van medewerkers Hierbij zal voor specifieke doelgroepen (zware 
functies, ploegendiensten, ouder wordende medewerkers) voorstellen tot verbetering 
worden geformuleerd 

4. Inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en keuzes om langer doorwerken te faciliteren. 
Hierbij zal ook voortzetting (eventueel met aanpassingen) van de Tijdelijke 
Ouderenregeling (TOR) worden betrokken, alsmede een verruiming van de mogelijkheid 
tot omzetting van de aanwezigheidsbonus in tijd. 

Indien er in het kader van de studie afspraken worden gemaakt over flexibilisering van de 
TOR dan zullen deze afspraken ook van toepassing zijn op alle medewerkers die na 1 januari 
2011 van de TOR gebruik zijn gaan maken.  

Met betrekking tot duurzame inzetbaarheid is beleid (gedeeltelijk) ontwikkeld en is ook qua 
instrumentering al veel aanwezig (zij het wellicht niet of nog niet gezien in relatie tot 
duurzame inzetbaarheid).  

De slagen die hier nog gemaakt moeten worden zijn het formuleren van een beleid op OCI 
niveau, het inventariseren en op elkaar afstemmen van zowel HR- als Arbeidsvoorwaardelijke 
instrumenten,het zonodig introduceren van nieuwe instrumenten en het verankeren in de 



organisatie. In dit verband zijn ook door de vakorganisaties voorstellen gedaan, waaronder 
het Individuele Opleidingsplan en het Individuele Ontwikkelingsbudget, de Loopbaanscan, 
Vitaliteitsbeleid, de zgn. Benefitshop, coaching/mentorschap en het thuiswerken. 
In februari 2011 zal door OCI Melamine B.V. samen met vertegenwoordigers van 
vakorganisaties en de Ondernemingsraad een startbijeenkomst worden georganiseerd 
waarin partijen gezamenlijk de wijze van participatie en betrokkenheid in dat traject, 
inclusief de implementatie daarvan in het vervolgtraject afspreken.  

Partijen streven ernaar de uitkomsten van deze studie in 2012 te implementeren. Daarbij 
geldt dat de kwaliteit van de voorstellen leidend is in de discussie en de kosteneffectiviteit 
van de te nemen maatregelen onderdeel van de besluitvorming zal zijn. 

 

9. Beoordelingssysteem 
Partijen hebben zich, bewust zijnde van het feit dat het beoordelingssysteem een belangrijk 
instrument is om de bijdrage van de medewerkers af te stemmen op de doelstellingen van de 
organisatie, afgesproken om het huidige IPM-beoordelingssysteem te herijken op de 
strategie, cultuur en doelstellingen van OCI Melamine B.V. Werkgever zal dit in 
samenwerking met alle intern betrokkenen partijen nader uitwerken. Eventueel 
voorgenomen wijzigingen zullen in overeenstemming tussen partijen worden doorgevoerd. 

 

10.  Compensatie spaarpremie 
De compensaties spaarpremie 1994 resp. 2003 worden gecontinueerd, met inbegrip van de 
verrekening van een fictieve werkgeverspremie, welke bij algemene aanpassing van de 
salarissen per gelijke datum zal worden verhoogd met het desbetreffende percentage. 
 

11. WGA premie 
De werkgever blijft de WGA premie (opvolger van de vroegere arbeidsongeschiktheids-
regelingen) voor de medewerkers betalen, hoewel daartoe de onderneming wettelijk niet 
verplicht is. 

 
12. Indexeringen 

De BHV en EHBO vergoedingen worden geïndexeerd met de overeengekomen CAO stijgingen 
in 2011 en 2012.  

 
13.  Opleiding en training 

De opleidingsbudgetten bij OCI voor 2011 en 2012 zijn tenminste op hetzelfde niveau als die 
van 2010 (€ 430.000). Beide partijen onderschrijven het belang van realisatie van het budget. 
De OR zal op basis van de door het management verstrekte informatie hieromtrent de 
opleidingsactiviteiten en de realisatie daarvan, alsmede het budget monitoren. De 
vakorganisaties zullen de verstrekte informatie eveneens ontvangen. 
 

14. Diversen 
Voor het behoud van een zo breed mogelijke arbeidsparticipatie voor OCI medewerkers met 
kinderen zal OCI Melamine B.V. zodra ten gevolge van gewijzigd overheidsbeleid de keuze 
van deze medewerkers voor de brede participatie in het gedrang komt de nieuwe ontstane 
situatie op dat moment bezien. 

 

15. Continudienst 
OCI-medewerkers die blijvend in continudienst zijn geplaatst, kunnen tot maximaal 7 
diensten het overeenkomstige deel van de aanwezigheidsbonus omzetten in vrije diensten. 

 

16. Uitzendkrachten  

Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden die binnen OCI Melamine B.V. moeten worden 
verricht en die een doorlopend karakter dragen, in principe door eigen personeel worden 
uitgevoerd.  
Uitzondering hierop zijn specialistische werkzaamheden, piekwerkzaamheden en incidentele 



gevallen. 
In de volgende gevallen kan personeel van derden worden ingeschakeld: 
- bepaalde specialistische werkzaamheden; 
- incidentele piekbelasting; 
- uitzonderlijke pieken in het ziekteverzuim; 
- onvervulde vacatures voor bepaalde tijd; 
- reorganisaties 
Een en ander zal jaarlijks met de OR en vakorganisaties geëvalueerd worden. 

 
Geleen, 24 januari 2011 
 
 
OCI Melamine B.V.  FNV Bondgenoten 

  Vakbond De Unie 

  Synergo VHP 

  CNV Vakmensen 

  Vakbond ABW 

 
 


