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1. Looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013. 

 

2. De salarisschalen en de individuele salarissen worden per 1 april 2011 met 2,5% verhoogd. Met ingang 
van 1 april 2012 bedraagt de verhoging van de salarisschalen en individuele salarissen eveneens 2,5%. 

 

3. Het nieuwe loongebouw wordt met ingang van 1 april 2011 in de CAO geïmplementeerd. Er geldt een 
aantal invoerings- en overgangsmaatregelen: 
- Medewerkers gaan per 1 april 2011 met het actuele salaris over naar het nieuwe loongebouw; 
- Voor medewerkers met een salaris dat hoger is dan het maximum van de nieuwe salarisgroep geldt 

dat het maximum salaris van de nieuwe functiegroep wordt vermeerderd met een individuele 
persoonlijke toeslag, samen gelijk aan het actuele salaris, waarover de toekomstige algemene 
loonsverhogingen wordt toegepast; 

- Voor medewerkers van wie het actuele salaris lager is dan het minimum van de nieuwe salarisgroep 
zal het salaris per 1 april 2011 gelijk worden gesteld aan het minimum van de nieuwe salarisgroep 
tenzij de medewerker in een ‘aanloopschaal’ is ondergebracht; 

- Medewerkers die groeiperspectief verliezen omdat het maximum van de actuele salarisgroep hoger 
ligt dan het maximum van de nieuwe functiegroep terwijl zij het maximum nog niet hebben bereikt, 
groeien met de periodieke salarisherziening naar het maximum salaris van de nieuwe functiegroep 
waarna zij een persoonlijke toeslag ontvangen, samen gelijk aan het (geïndexeerde) maximum van 
de oude salarisgroep, waarover de toekomstige algemene loonsverhogingen wordt toegepast.  

- Voor medewerkers die in hun huidige salarisgroep het maximum van de schaal nog niet hebben 
bereikt en waarvan de periodiek in het nieuwe loongebouw lager is dan in het huidige loongebouw 
zal het salaris op 1 april 2011 worden verhoogd met ‘het verschil tussen de periodiek in het oude en 
het nieuwe loongebouw’ vermenigvuldigd met ‘het aantal resterende periodieken’. Hierna groeit de 
medewerker volgens de periodiek van de nieuwe functiegroep toe naar het groepsmaximum; 

- De in de CAO met (M) gemarkeerde bijzondere beloningen worden gemaximeerd op het maximum 
van salarisgroep 6; 

- Medewerkers die met het actuele salaris zijn ingedeeld in A12 of hoger en in het nieuwe gebouw in 
groep 6 of lager, krijgen een extra persoonlijke toeslag van 0,42% van het jaarsalaris bij wijze van 
compensatie voor het verlies van de extra vakantiedag. 

 

Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- De CAO’s van Teijin Aramid worden geïntegreerd tot één CAO met instandhouding van reeds 
bestaande danwel herziene verschillen; 

- Over plaatsing in een lagere salarisgroep is afgesproken om artikel 15 van de CAO aan te passen 
(zie bijlage 1); 

- De bestaande regeling in artikel 14 van CAO 1 waarbij een minimaal een halve periodiek wordt 
toegekend bij een salarisherziening, wordt gehandhaafd voor de groepen 2 tot en met 8; 

- In groep 9 van het nieuwe loongebouw zullen enkele rasterfuncties gewaardeerd worden met beide 
functiewaarderingsystemen, namelijk ORBA en HAY; 

- Het functieraster alsmede de punten van de rasterfuncties zullen openbaar zijn. 

 

 



4. Pensioen: zie bijlage 2 voor het pensioenconvenant en bijlage 3 voor de opdracht aan de tweede 
pensioencommissie.  
Bij de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder hebben werknemers eenmalig recht op 
pensioenadvies door een externe deskundige. 

 

5. De grondslag voor de winstdeling wordt verruimd door het geconsolideerde bedrijfsresultaat en de 
geconsolideerde gemiddelde bezittingen van Teijin Aramid als geheel als basis te nemen. De tekst van 
de CAO zal als volgt worden gewijzigd: 
De hoogte van de winstuitkering is afhankelijk van de Return on Assets ‘ROA’. Dit is de verhouding 
tussen het geconsolideerde bedrijfsresultaat en de geconsolideerde gemiddelde bezittingen van Teijin 
Aramid zoals jaarlijks gerapporteerd aan Teijin Ltd. ROA wordt uitgedrukt in een percentage dat wordt 
berekend met de volgende formule: 
ROA =     geconsolideerde bedrijfsresultaat     x 100% 
                         geconsolideerde gemiddelde bezittingen 
 

6. Gedurende de looptijd van de CAO zal de gedifferentieerde WGA-premie niet op de werknemers worden 
verhaald. 
 

7. Met vakorganisaties is afgesproken dat Teijin Aramid per 1 mei 2011 een aantal van 38 inleenkrachten 
in dienst zal nemen. Nog eens tenminste 25 personen zullen in 2011 overgaan in dienst van Teijin 
Aramid rekening houdend met de bestaande inleencontracten.  
Voor het opvangen van ongepland verloop bij de productie in Delfzijl zal Teijin Aramid zorgen voor tien 
ervaren operators boven de normale bezetting. 

 

8. In de CAO wordt opgenomen dat Teijin Aramid met de OR een regeling voor telewerken afspreekt 
waarbij de huidige managementrichtlijn als basis voor de discussie dient. 

 
9. Er wordt een commissie ingesteld die in opdracht van CAO-partijen een pilot voor introductie van een 

persoonlijk keuzebudget voorbereidt (zie bijlage 4).  
 

10. Tijdens de looptijd van de CAO zal Teijin Aramid een studie uitvoeren naar duurzame inzetbaarheid van 
senioren in ploegendienst (zie bijlage 5). In deze studie zal bovendien gekeken worden naar de 
belasting van consignatieroosters (oproepfrequentie en rusttijden), en alternatieven daarvoor. 
Vooralsnog zullen de huidige CAO-bepalingen inzake consignatie gelden. 
 

11. CAO partijen zullen, wanneer nationale wetgeving inzake opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte van 
kracht wordt, eventueel tussentijds de relevante bepalingen in de CAO aanpassen. Vooralsnog blijft de 
bestaande CAO-regeling van toepassing. 
 

12. Teijin Aramid zal de werkgeversbijdrage volgens de zgn. AWVN-regeling voortzetten. 

 
 

Overeengekomen tussen partijen op 4 mei 2011.  

 

 

 


