Brief FNV / CNV
T.a.v. Mevrouw van ’t Hof en de heer Huizinga
Via mail verzonden

Botlek, 22 juli 2018
Betreft: voorstellen CAO-overleg

Geachte mevrouw van ’t Hof, Heer Huizinga,

Hierbij ontvangt u de voorstellen t.a.v. de CAO Air Products Nederland B.V. , namens Air Products,
welke wij in ons overleg van 18 juli j.l. met u hebben gedeeld.
Looptijd en loonontwikkeling
Wij hebben voor ogen een meerjarige CAO looptijd met elkaar af te spreken, om het zo mogelijk te
maken dat de afspraken voor projecten afgesproken in de CAO of vorige CAO ook binnen de looptijd
afgerond kunnen worden.
Gezien de verhouding van onze arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de concurrentie en het feit dat
de loonsverhoging ook vorig jaar wederom marktconform was, vinden wij het noodzakelijk de initiële
loonontwikkeling dit jaar gematigd te laten verlopen, zodat wij ons salarisgebouw dit jaar wel verder
in lijn kunnen brengen met de salarisniveaus van onze directe concurrenten.
Duurzame inzetbaarheid
De afspraken uit vorige CAO t.a.v. Duurzaamheid (Onderzoek naar DI door een extern bureau en de
Mantelzorgscan) willen we binnen deze CAO afronden.
Ontzie maatregelen
Gedurende de looptijd naar het DI onderzoek, willen we in deze CAO artikel 3.3 aanpassen van 55
naar leeftijd 60-jaar. Dit gedurende de looptijd van deze CAO (en verder), voor zolang er geen andere
afspraken gemaakt zijn en opgenomen in de CAO op basis van de resultaten van het DI-onderzoek.
Voor AP is het noodzakelijk dat wij niet alleen afhankelijk zijn van de goodwill van onze medewerkers
voor overwerk (hetgeen zeer gewaardeerd wordt) dit is een te groot bedrijfsrisico.
Sociaal Plan
Wij stellen voor het Sociaal Plan nog één keer te verlengen tot 31-12-202 in de huidige vorm, maar
wij willen er nogmaals op wijzen dat wij in de toekomst gebruik willen maken van de geldende
wettelijke regeling zijnde de transitievergoeding.

Voorts behouden wij het recht tijdens het CAO-overleg met aanvullende en/of gewijzigde voorstellen
te komen.
Wij vertrouwen erop onze standpunten reeds in het overleg van 18 juli voldoende toegelicht zijn.
Maar uiteraard zijn wij bereid het volgende overleg nadere toelichting te geven.

Wij kijken uit naar een constructief overleg tussen partijen.
Met vriendelijke groet,
Air Products Nederland BV

Namens de Directie,
Iris Pekelaer

