Lyondell onderhandelingsresultaat voor cao van
24 maanden
Er is een onderhandelingsresultaat voor de cao bij Lyondell met een looptijd van
24 maanden.
Verslechteringen
Lyondell had in de eerste ronde behoorlijke verslechteringsvoorstellen ingebracht met als argument
het lage netto beschikbare uren. De voorstellen betekenden verplicht uitbetalen van alle
trainingsuren en de afschaffing van de reisuren bij extra opkomen. Voor ons aanleiding om
onderzoek te doen naar de frequentie van dit laatste en daar kwam uit dat een Lyondell
werknemer voor opvang van gaten in de ploeg en voor training gemiddeld 10 keer per jaar extra
opkomt. Voor ons aanleiding om deze voorstellen met klem af te wijzen en in plaats hiervan de te
krappe normbezetting aan de orde te stellen. Uitkomst van dit debat is dat de voorgestelde
verslechteringen van tafel zijn en dat wij in 2020 in overleg gaan over de normbezetting.
Dit gaat ook gebeuren over een 80-90-100 regeling en in beide gevallen gaan we een externe
procesbegeleider inhuren om zo de voortgang te bewaken.
Loon
In het onderhandelingsresultaat staan structurele loonsverhogingen van 3% op 1 april 2019 en
2.5% op 1 april 2020 met een eenmalige uitkering van €200 op diezelfde datum. Voor de
onderbouwing van de lagere verhoging in 2020 verwijzen wij naar de CPB cijfers (zie bijlage)
waarin voor 2020 een veel lagere inflatie wordt voorspeld omdat het effect van de BTW verhoging
dan verdwijnt.
Correcties op cao-tekst
Bij de vertaling van de policy naar de cao is bij verhuisdagen 2 dagen bij verhuizen op verzoek van
de werkgever teruggekomen als 2 dagen. Hierover is nu afgesproken onvoorwaardelijk 1 dag bij
verhuizing. Ook bij de toeslag betaling voor het werken op feestdagen is iets mis gegaan. Volgens
de policy was dit voor alle feestdagen van maandag t/m vrijdag en in de cao is komen te staan alle
feestdagen. Dit wil Lyondell graag gecorrigeerd zien.
Het totale onderhandelingsresultaat willen wij dinsdag 28 mei aan jullie voorleggen in 2
ledenvergaderingen en wel om 13.00 uur en om 19.30 uur in Hotel Atlas, Groene
Kruisweg 11 te Spijkenisse.
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