Lyondell Chemie cao 2019
Het overleg over de cao 2019 is vandaag afgetrapt. Buiten de gebruikelijke toelichting op de business
case en de verwachtingen voor de komende periode heeft Lyondell toelichting gegeven over de
stand van zaken over de werkgroep Duurzame inzetbaarheid, Parttime werken, de
trainingsinspanning en de werkkostenregeling. Ook is gemeld dat het huidige pensioencontract eind
2019 afloopt en er gesprekken zijn over een nieuw contract.
Vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en daar is nog niet op gereageerd door Lyondell, dat
zal wel gebeuren op 22 mei. Wel bracht Lyondell een aantal zaken op die zij graag gewijzigd willen
zien in de nieuwe cao. Het gaat dan om de volgende punten:
Vermindering verhuisdagen: het aantal bijzonder verlofdagen bij verhuizing verlagen van 2 naar 1.
Als reden wordt aangegeven dat het altijd 2 dagen is geweest bij verhuizing op verzoek van de
werkgever. Dit is anders in de cao-tekst terechtgekomen en 1 dag vindt Lyondell een redelijke
middenweg tussen wat het ooit was en wat nu redelijk is.
Verslechteringen: maar dan komen er nog een paar ingrijpende punten.
Lyondell wil af van de extra betaling bij het werken op een feestdag, tenslotte krijgen jullie al 56 uur
compensatieverlof en dan is ook nog een extra betaling wel erg veel volgens Lyondell.
In het kader van training en opleiding (brandweer inbegrepen) wil men af van de mogelijkheid van
Tijd-voor-Tijd compensatie maar alles verplicht uitbetalen, tevens wil men de 2 extra reisuren
schrappen. Deze wil men alleen handhaven in combinatie met consignatie.
Wij hebben onze verontwaardiging uitgesproken over het zo maar mondeling op de cao-tafel gooien
van verslechteringsvoorstellen. Wij leveren ook tijdig een voorstellenbrief aan. Wij hebben Lyondell
gevraagd ons deze voorstellen schriftelijk te doen toekomen zodat wij kunnen zien of we het wel
goed gehoord hebben.
Op woensdag 22 mei gaan we verder maar de toon lijkt nu wel gezet.
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