CONCEPT
Wijzigingsvoorstellen CNV Vakmensen
voor de cao Linde Gas Benelux 2021
1. Looptijd
CNV Vakmensen stelt een cao met een looptijd van 1 jaar voor, te weten van 1 juni 2021 tot
en met 31 mei 2022. Afhankelijk van het totaalpakket aan afspraken dat gemaakt kan
worden is een langere looptijd bespreekbaar.
2. Loon
CNV Vakmensen stelt een structurele loonsverhoging voor van 4% per 1 juni 2021.
3. Eerder stoppen met werken
Vanuit het pensioenakkoord willen wij graag met Linde afspraken maken over de
mogelijkheid voor alle werknemers om 3 jaar eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd te
stoppen met werken (fiscale vrijstelling vervroegd uittreden; ontheffing RVU-boete). Deze
regeling is ingegaan per 2021 en loopt vooralsnog tot 2025 (tijdelijke maatregel).
Voor ieder jaar of deel daarvan met een maximum van drie jaar dat de werknemer besluit
eerder te stoppen, stelt de werkgever het maximum door de fiscus vrijgesteld bedrag (AOWbedrag per jaar: voor 2021 is dat € 21.200,- bruto) ter beschikking aan de werknemer.
Per januari 2021 mogen werknemers hun verlof opsparen om eerder met pensioen te kunnen,
tot 100 weken. Hiermee wordt de mogelijkheid om verlof te sparen verruimd van 50 weken
verlof naar maximaal 100 weken. Het wordt mogelijk om maar liefst 100 weken, omgerekend
twee volle werkjaren eerder te stoppen met werken. Een te sparen verlof kan eventueel ook
ingebracht worden in bijvoorbeeld een apart tijdspaarfonds.
Het gaat om extra fiscale ruimte om bovenwettelijk verlof (vakantiedagen boven de 20
dagen per jaar voor een fulltimer) te sparen. Bronnen voor verlofsparen zijn:
bovenwettelijke verlofdagen, toeslagen, overwerk. Maar ook ADV en inkomen kunnen
hiervoor worden ingezet.
CNV Vakmensen stelt voor om over beide onderwerpen afspraken te maken en de looptijd
van de cao te gebruiken om deze afspraken uit te werken en waar mogelijk te
implementeren.
4. Duurzame inzetbaarheid
CNV Vakmensen ontvangt signalen dat door de krimp van het medewerkersbestand de
werkdruk fors is toegenomen. Het vet is van de botten. Met steeds minder mensen moet
meer werk worden verricht. Dat leidt o.a. tot meer overwerk maar ook tot meer stress in het
werk. Ben je vrij dan blijft het werk liggen. Dit heeft ook invloed op de werksfeer.
CNV Vakmensen wil graag afspraken maken om de werkdruk te reduceren met als doel een
gezonde werk- privé balans te realiseren voor de medewerkers. Dat door een inventarisatie
van werkdruk/werkstress. Werkgever en werknemers kunnen zich vervolgens aan de hand
van deze signalen tot een gezamenlijke aanpak komen of zich laten bijstaan door een
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externe onafhankelijk deskundige. Door de werkgever en vakbond kan er een deskundige
geselecteerd worden voor het maken van een inventarisatie.
5. Sociaal plan
Medewerkers verwachten dat de komende jaren nog het nodige staat te gebeuren in de
organisatie. Zij geven aan het sociaal plan graag te willen verlengen. Dat met de aanvullende
boodschap dat als er geen gebruik van hoeft te worden gemaakt het in elk geval rust en
zekerheid geeft.
CNV Vakmensen stelt voor om het huidig sociaal plan te verlengen tot en met 31 december
2025.
6. Thuiswerken
Vanwege het coronavirus is voor de nodige functies thuiswerken de norm geworden.
Medewerkers geven aan dat zij in de toekomst graag ook één of meer dagen in de week
thuis willen blijven werken.
CNV Vakmensen stelt voor een werkgroep te vormen die onderzoek doet na de
mogelijkheden van het invoeren van thuiswerken waaronder het aantal dagen dat er per
week thuis gewerkt mag worden, de bereikbaarheid, de inrichting van de werkplek thuis en
een thuiswerkvergoeding. Vanuit werknemerskant nemen enkele medewerkers en een
afvaardiging van de OR hierin zitting.
6. WGA-premie
CNV Vakmensen stelt voor dat Linde Gas Benelux B.V. de gedifferentieerde WGA-premie
(werkgevers- en werknemersdeel) volledig voor zijn rekening neemt.
7. Bijdrageregeling
CNV Vakmensen stelt voor om de bijdrage per werknemer door Linde te continueren.
9. Overig
CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor om vooraf, dan wel tijdens het cao-overleg met
aanvullende en/ of gewijzigde voorstellen te komen.
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