NIEUWSBRIEF
Sector Procesindustrie
Kom ook naar FNV/CNV achterbanraadpleging cao Kemira 31 maart a.s.
FNV en CNV willen ruggespraak met achterban over plan Kemira senioren- en 85%-dagen
Op 21 maart spraken vakbonden een tweede keer over de nieuwe Kemira cao. Jullie directie reageerde op
onze voorstellen en lichtte hun voorstel voor de senioren- en 85%-dagen toe. Op basis hiervan gaan FNV en
CNV gezamenlijk terug naar onze achterban om te horen wat jullie, onze leden, van de voorstellen vinden.
Laat ons weten wat jij vindt en kom ook naar één van de bijeenkomsten op donderdag 31 maart.

Kemira biedt 2,2% loonsverhoging
Kemira heeft net als vorig jaar het doel de werkgelegenheid te behouden door loonmatiging, terwijl het
tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever wil blijven. Kemira biedt voor een éénjarige cao een
loonsverhoging van 2,2%. De directie wil geen automatische prijscompensatie, waardoor de inflatie wordt
opgevangen, zoals bonden hebben gevraagd.

Reactie Kemira op onze andere voorstellen
Tot nu toe heeft Kemira op onze voorstellen inzake ouderschapsverlof, de wet WIEG en internationaal
vakbondswerk negatief gereageerd. Wel wil jullie werkgever het rouwverlof aanpassen. Bij het overlijden van
de partner of kinderen kan de werknemer 10 dagen rouwverlof opnemen; dit kan flexibel, maar binnen een
jaar na overlijdens datum. Dit was van de dag van overlijden tot en met de uitvaart met een maximum van 5
diensten. Voor ouders, broer en zus wordt het rouwverlof uitgebreid van 2 naar 5 dagen. De
protocolafspraken over de verrekening van de vakbondscontributie en de AWVN-werkgeversbijdrage zijn
akkoord. Lees hier Kemira’s reactie.

Voorstel Kemira seniorendagen en 85% dagen
Naar aanleiding van het eindbod van de vorige cao is een werkgroep opgericht om cao partijen te adviseren
over de toekomst van de seniorendagen en 85% dagen. Omdat FNV bij de laatste cao geen cao partij was,
heeft FNV niet deelgenomen aan deze werkgroep. De werkgroep is het echter niet gelukt om advies te geven.
Daarom heeft Kemira nu zelf een voorstel gedaan.
Seniorendagen
Waar je nu met 64, 65 en 66 jaar 8 seniorendagen per jaar (10 bij volcontinue) toegekend krijgt op basis van
de coulanceregeling, wil Kemira deze 8 (of 10) dagen bij 65 en 66 niet meer toekennen. Het totaal aan
seniorendagen tot en met 64 jaar zoals nu in de cao is opgenomen, wil jullie directie herverdelen tot aan de
AOW leeftijd in overleg met de vakbonden.

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.
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85% dagen
Voor de 85% dagen geldt dat op basis van de coulanceregeling bij 64, 65 en 66 jaar 36 dagen per jaar
toegekend wordt. Kemira wil dit veranderen naar 10 dagen bij 65 en 10 dagen bij 66 jaar. Ook hierbij wil jullie
werkgever met ons praten over een herverdeling van deze 85% dagen.
FNV en CNV gaan graag met jou in gesprek om te horen wat jullie van deze voorstellen vinden.

Kom naar één van de bijeenkomsten op 31 maart a.s.
FNV en CNV organiseren gezamenlijke achterbanraadplegingen. Het is belangrijk dat we een goed beeld
hebben van wat er onder de werknemers leeft en wat ons mandaat is; welke onderhandelingsruimte geven
onze leden ons voor aan de cao tafel? Laat ons weten wat jullie vinden van de voorstellen van Kemira op het
gebied van loon en de seniorendagen en 85% dagen en kom. Ook jouw collega die (nog) geen lid is, is welkom.
Achterbanraadpleging Europoort: kantine


Donderdag 31 maart van 11:00-12:00 uur

Achterbanraadpleging Botlek: aquarium



Donderdag 31 maart van 14:00-15:00 uur
Donderdag 31 maart van 15:00-16:00 uur

Vervolg cao overleg 7 april
Wij rekenen op een goede opkomst op 31 maart a.s., zodat wij jullie directie duidelijk kunnen maken wat onze
achterban vindt, wanneer wij het cao overleg vervolgen op 7 april. Uiteraard houden we jullie op de hoogte
van het vervolg van de onderhandelingen.
Met vriendelijke groeten,

Jan Jaap Maarsen en Iris van der Veen kaderleden en bestuurder FNV Procesindustrie en Diana Kraan en
Micky van Loon, bestuurders CNV Vakmensen

Heb je vragen of opmerkingen? Mail je vakbondsbestuurder of spreek Jan Jaap aan.
Voor FNV mail naar: iris.vanderveen@fnv.nl
Voor CNV mail naar: d.kraan@cnvvakmensen.nl

