Onderhandelingsresultaat cao Ardagh Glass Benelux
Tussen Ardagh Glass Benelux en FNV, De Unie, CNV Vakmensen bereikt op 14 juli 2022
Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao Ardagh Glass Benelux bedraagt 12 maanden, van 1 april 2022 tot
1 april 2023.
Lonen
Per 1 april 2022 worden de salarissen structureel verhoogd met 4%. De individuele salarissen en
salarisschalen worden hierop aangepast.
Reiskostenvergoeding
De huidige regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt per 1 april 2022 vervangen
door een nieuwe regeling. In de nieuwe regeling ontvangt de medewerker per gewerkte dag een
vergoeding van € 0,19 per kilometer, gemaximeerd op 40 kilometer enkele reis (zie tabel in
bijlage). De reisafstand wordt bepaald op basis van de snelste route. De regeling wordt in oktober
2022 met terugwerkende kracht ingevoerd.
De regeling heeft de intentie om voor elke medewerker in een verbetering te resulteren. Daar
waar in de referteperiode van 1 april 2022 tot 1 april 2023 sprake blijkt van een structurele
individuele achteruitgang in de vergoeding op jaarbasis gemeten, wordt het verschil onder
toepassing van de geldende fiscale regels gecompenseerd in een vaste maandelijkse
persoonlijke toeslag.
Kopen en verkopen van vakantiedagen
In de vorige cao is een pilot voor het kopen en verkopen van dagen overeengekomen. Deze
regeling wordt omgezet in een permanente cao-bepaling, waarbij de fulltime medewerker per jaar
maximaal 9 dagen kan kopen of 9 dagen kan verkopen.

Studieafspraken
We hebben de volgende studieafspraken gemaakt:
• Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers namens werkgever en vakbonden
bekijkt een aantal onderwerpen en komt hiermee met voorstellen aan sociale partners.
Het gaat hierbij om onregelmatigheidstoeslag voor parttime medewerkers in
ploegendienst, werkdruk, capaciteit, bezetting, consignatie, taalproblematiek en cultuur/
communicatie.
• Partijen spreken af om tijdens de looptijd van de cao de cao-teksten te moderniseren.
• Partijen gaan zich samen voorbereiden op de transitie van het pensioenstelsel waarbij de
werknemers worden voorgelicht.
Aanvullende afspraken
De volgende regelingen worden gedurende de looptijd van de cao ongewijzigd voortgezet:
• Ardagh blijft de gedifferentieerde WGA/WHK premie betalen
• De regeling vakbondscontributie wordt gecontinueerd
• De regeling aangaande werkgeversbijdrage voor vakorganisaties wordt gecontinueerd.
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