Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2021
Op donderdag 24 juni 2021 is er tussen de directie van Katwijk Chemie BV en de vakorganisaties
CNV Vakmensen en FNV overleg gevoerd over de nieuwe cao, waarbij het volgende
onderhandelingsresultaat is bereikt:

1.

Looptijd
De looptijd van de cao wordt 24 maanden (1 juli 2021 tot 1 juli 2023).

2.

Loonsverhoging
Katwijk Chemie zal de salarisschalen en de werkelijke salarissen verhogen met 2,5% per 1
juli 2021 en nogmaals met 2,5% per 1 juli 2022. De vloer in de vakantietoeslag wordt met
dezelfde percentages verhoogd.

3.

Onderzoek naar de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
Er wordt voor minimaal één medewerker in detail onderzocht wat de gevolgen zouden zijn
van deelname aan de RVU. Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor Katwijk
Chemie om deel te nemen aan de sectorale subsidieregeling in de Chemie (MDIEU).

4.

Promotiebeleid/individueel doorgroeien
Het huidige beleid (toepassing van cao art 8 lid 3) wordt voortgezet.

5.

Fietsregeling
De intentie is om per september 2021 een Fietsregeling in te voeren.

6.

Participatiewet
Katwijk Chemie zal onderzoeken of gedurende de looptijd van de cao minimaal één
werkervaringsplaats ter beschikking gesteld kan worden aan iemand die valt onder de
doelgroep van de Participatiewet.

7.

WGA-premie
Katwijk Chemie is bereid gedurende de looptijd van deze cao geen WGA-premie te verhalen
op het salaris van de werknemer.

8. AWVN-werkgeversbijdrage
Katwijk Chemie zal de werkgeversbijdrage, zoals overeengekomen tussen AWVN en de
vakorganisaties, continueren.
9. Tekstuele aanpassingen
- Artikel 7A lid 1 c en 9 lid 2 a: 2-ploegendienst wordt toegevoegd;
- Artikel 9 lid 2: leeftijdsschalen worden afgeschaft (tevens art 8, art 13 lid 1, Bijlage 1);
- Artikel 11 lid 2: het verlof voor Grote processie/Priesterwijding wordt geschrapt;
- Bijlage I en III: actualisatie Functielijst en Reglement Functiewaardering.
10. Pensioenregeling
Overeengekomen is om de huidige regeling bij pensioenfonds PGB voort te zetten in 2022
t/m 2026. De pensioenopbouw zal worden verlaagd als PGB in enig jaar een
premieverhoging doorvoert.
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