
 

 
 
Principe-akkoord wijziging en verlenging CAO SABIC Innovative Plastics B.V. 
 
           
Tussen SABIC Innovative Plastics BV te Bergen op Zoom  
als partij ter ene zijde 
 
En  
 
FNV Bondgenoten te Utrecht, 
CNV BedrijvenBond te Utrecht, 
De Unie, te Culemborg, 
Ieder voor zich als partij ter andere zijde 
 
Is een principe-akkoord bereikt over wijziging en verlenging van de tussen hen 
bestaande collectieve arbeidsovereenkomst met inachtneming van de navolgende 
wijzigingen: 
 
Protocol afspraken: 
 
Looptijd 
1 april 2008 -1 april 2009 
 
Verhogingen 
SABIC Innovative Plastics zal de schaalsalarissen als volgt structureel verhogen: 
- per 1 april  2008 : 3% 
- per 1 januari 2009 : 0,5% 
 
Reiskostenregeling 
SABIC Innovative Plastics zal met ingang van 1 april 2008 de vergoeding reiskosten 
woon-werkverkeer van 16 naar 17 eurocent per kilometer verhogen.   
Rest van de regeling blijft ongewijzigd. (inclusief overgangsbepalingen) 
 
5-ploegendienst medewerkers in 2-ploegenrooster 
Partijen zijn overeengekomen dat werkgever een omkeerbare proef start voor de duur 
van 1 jaar; indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft uit te breiden tot maximaal 2 jaar. 
Binnen de proef zullen we maximaal 10 werknemers in de gelegenheid stellen om in een 
2-ploegenrooster (op basis van een normale arbeidsduur van 40 uur per week en 13 
ATV dagen per vol kalenderjaar) met behoud van salaris en 26% ploegentoeslag het 
eigen werk te blijven doen. Tot de voorwaarden behoren minimaal 25 jaar werkzaam in 
de volcontinuedienst. Kandidaten zullen worden geselecteerd op basis van senioriteit in 
de volcontinuedienst, een medische indicatie, vastgesteld door de medische dienst,  
geeft voor betrokken medewerkers daarbij preferentie. 
 
13e maand 
In december wordt een extra maandinkomen uitgekeerd aan diegenen, die het volle 
kalenderjaar in dienst waren. Wie na 1 januari in dienst treedt ontvangt naar 
evenredigheid van het aantal volle maanden dienstverband een uitkering. 
 



 

 
 
Overwerk definitie 
In CAO tekst wordt als definitie voor overwerk de volgende tekst opgenomen: 
“Het in opdracht van de werkgever verrichten van arbeid waardoor de normale 
arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden. Incidentele afwijkingen van 
de normale arbeidsduur van minder dan een half uur worden geacht deel uit te maken 
van de normale arbeidsduur.” 
 
Studie naar Levensfasegericht personeelsbeleid 
Partijen zijn overeengekomen gedurende de looptijd van de CAO te onderzoeken hoe 
verder invulling kan worden gegeven aan blijvende inzetbaarheid van werknemers. Een 
en ander op dezelfde grondslagen als afgesproken in het protocol van de CAO 2007. 
Daarenboven zal een studie worden gedaan naar invulling van toekomstbestendige 
arbeidsvoorwaarden die levensfase gericht personeelsbeleid ondersteunen. Daarvoor 
zal in eerste aanleg invulling worden gegeven aan doel en strekking van dit beleid en in 
tweede instantie gezocht worden naar ondersteunende instrumenten die in lijn zijn met 
dit beleid. 
 
De intentie bij het formuleren van een levensfase gericht personeelsbeleid is om te 
komen tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verkregen evenwicht 
tussen belangen van werknemers en de belangen van een te verantwoorden 
bedrijfsvoering. In dit perspectief gelden als hoofdaandachtspunten: 

  Het vergroten van de individuele zeggenschap van werknemers over aspecten 
als loopbaan, arbeidstijden in relatie tot hun levensfase (waaronder zorgtaken, 
koopdagen en levensloop) en daarbij geldende arbeidsvoorwaarden; 

  Investeren in scholing en persoonlijke ontwikkeling 

  Bij vormen van flexibiliteit op grond van uitruil van arbeidsduur en –tijden in geld 
uitgedrukte bronnen, geldt dat deze dienen te passen binnen de hiervoor 
geduide uitgangspunten van individuele keuze en bedrijfsorganisatorische 
haalbaarheid, waarbij financiering eventueel kan plaatsvinden via een persoonlijk 
budget, dan wel via een alternatief instrument waarbij als voorwaarde bij 
financiële bronnen kostenneutraliteit als voorwaarde geldt. 

  Onderzoeken en het vaststellen van (rand)voorwaarden gebaseerd op een 
verantwoorde bedrijfsvoering. 

 
EVC-test 
Werkgever zal gedurende de looptijd van de CAO een pilot houden met de EVC-test 
voor maximaal 25 personen verdeeld over verschillende functies (niet alleen operators). 
De kosten van deze test komen voor rekening van de werkgever. De instelling die de 
test verricht wordt bepaald door de werkgever. De uitkomsten en ervaringen worden 
tussen partijen geevalueerd en betrokken bij de voortgangsgesprekken inzake 
operationeel medewerker. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Vervanging van verloop ten gevolge van aankomende uitstroom gepensioneerden 
Partijen hebben uitvoerig gesproken en zorgen gedeeld over de vervanging van 
werknemers die de komende jaren in verband met bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd de onderneming verlaten. In dit perspectief is sprake van een gezamenlijk belang 
te komen tot een kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, die tijdig operationeel is. 
In dit perspectief heeft SABIC Innovative Plastics vakbonden uitvoerig geinformeerd 
over het gestarte plan van aanpak. Dit plan van aanpak heeft thans geleid tot aanname 
van 30 werknemers in productie en technische dienst. Op grond van verloop en 
aanname zal SABIC Innovative Plastics vakbonden periodiek informeren over de 
verdere effecten van dit  plan van aanpak. Een en ander dusdanig dat vakbonden de 
voortgang van deze ingezette ontwikkeling kunnen monitoren.  
 
Beoordelingssysteem 
Partijen hebben uitvoerig gesproken over de uitkomsten van de beoordelingen en 
vastgesteld dat in de uitvoering sprake is van ongewenste effecten. SABIC Innovative 
Plastics zal de komende tijd een analyse maken van de oorzaken hiervan. De 
vakbonden zullen over deze bevindingen worden geinformeerd. Partijen zullen overleg 
voeren over oplossingen. Indien en voor zover de oorzaken structureel via aanpassing 
van bestaande arbeidsvoorwaarden moeten worden opgelost, zullen partijen uiterlijk 
voor 01.01.2009 hierover afspraken maken op grond van kostenneutraliteit van de 
bestaande regeling. 
 
Operationeel medewerker 
Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao doch uiterlijk voor 1 januari 2009 
concrete  afspraken maken over inhoud en aanpak. Een en ander opdat de operationeel 
medewerker nieuwe stijl per 1 januari 2009 geimplementeerd kan worden. 
 
Thuiswerken 
Werkgever zal samen met de ondernemingsraad onderzoeken in welke mate er 
behoefte is aan telewerken, welke voorwaarden, naast kosteneffectiviteit, daaraan 
gesteld dienen te worden en welke maatregelen nodig zijn om het telewerken voor 
werknemers toegankelijk te maken. 
 
Vakbondscontributie 
Reglement fiscaal verrekenen vakbondscontributie wordt gewijzigd voortgezet op basis 
van een nieuw reglement . De wijziging betreft een aanvulling, te weten: declaratie moet 
uiterlijk voor 1 december van het betreffende kalenderjaar zijn ingediend. Reglement 
wordt qua strekking hierop aangepast. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AWVN-bijdrage 
Werkgever zal gedurende de looptijd de regeling voortzetten. 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend op 19 februari 2008 te Bergen op Zoom, 
 
 
SABIC Innovative Plastics BV te Bergen op Zoom, 
 
 
 
 
FNV Bondgenoten te Utrecht 
 
 
 
 
CNV BedrijvenBond te Utrecht 
 
 
 
 
De Unie te Culemborg 


