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Wijzigingsvoorstellen cao Katwijk Chemie 2017

Geachte heer Van Dorp,
Hierbij ontvangt u de voorstellen van CNV Vakmensen tot wijziging van de
collectieve arbeidsovereenkomst Katwijk Chemie.
Deze voorstellen zijn in overleg met onze leden werkzaam bij Katwijk Chemie tot
stand gekomen en zijn in lijn met de visie en het arbeidsvoorwaardenbeleid van
CNV Vakmensen.
Looptijd
Wij stellen een cao voor met een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2017 tot en
met 30 juni 2018.
Inkomen
Per 1 juli 2017 een structurele loonsverhoging voor alle salarisschalen en
individuele salarissen en de vloer in de vakantietoeslag van 3%.
WGA
De helft van de gedifferentieerde WGA premie zal niet bij de werknemers in
rekening worden gebracht.
Vakbondscontributie
Medewerking door de werkgever zal worden verleend om de contributie voor de
vakbond fiscaal te verrekenen.
Diversen
Artikel 6 lid 5 aanpassen, zodat de dienstbetrekking eindigt op het einde van de
maand waarin de AOW gerechtigde leeftijd is bereikt. De AOW-uitkering wordt
toegekend in de maand volgend op de datum dat de AOW-leeftijd wordt bereikt.
Reparatie derde WW jaar
Wij stellen voor om ook nu weer een werkafspraak over de reparatie van het derde
WW jaar op te nemen.
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Tot zover onze voorstellen. We rekenen op constructieve onderhandelingen en
houden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen met aanvullende
voorstellen te komen.
Tijdens de onderhandelingen zullen Paul Eeken en Kees Vooijs onderdeel uitmaken
van de onderhandelingsdelegatie. Ik verzoek u vriendelijk om hen hiertoe in de
gelegenheid te stellen.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de kaderleden,

Gerard van der Molen
Bestuurder

