ONDERHANDELINGSRESULTAAT
Op 13 juni, 17 juli, 23 juli, 11 september en 23 september 2019 hebben de werkgevers
onderhandelingsdelegatie van Air Products B.V. en de vakorganisaties FNV Procesindustrie en CNV
Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt voor het verlengen van de cao van Air Products
B.V. die op 1 juni 2019 is afgelopen. Dit resultaat zal aan de leden worden voorgelegd.
Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt.
Looptijd:
een periode van 12 maanden, van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020.
Loon:
een structurele verhoging van 3,25% per 1 juni 2019.
Sociaal Plan:
Het huidige plan eindigt op 31 december 2019. Deze zal worden verlengd met een periode van een
jaar tot en met 31 december 2020.
Werkgeversbijdrage zorgverzekering:
Werkgever zal met ingang van 1 juni 2019 de tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering
met 5 euro verhogen van € 80,00 naar € 85,00 bruto per maand per werknemer bij een fulltime
dienstverband.
Financieel advies ten aanzien van pensioen:
Medewerkers kunnen vrijwillig éénmalig in de periode 5 jaar voorafgaand aan AOW-gerechtigde
leeftijd, gebruik maken van een financieel advies (Pensioen in Zicht) om de financiële gevolgen van
het (aankomend) pensioen in kaart te brengen . Dit kan medewerkers inzicht geven omtrent hun
naderend pensioen (het begrijpen van de verschillende opgebouwde pensioenen en de daarbij
behorende UPO’s, financiële gevolgen van bepaalde keuzes zoals: eerder stoppen, doorwerken na
AOW-gerechtigde leeftijd etc.).

Protocolafspraken behorende bij de looptijd van deze cao:




Apned zal gedurende de looptijd van deze cao meewerken aan de fiscale facilitering van de
vakbondscontributies van individuele werknemers. Dit zal alleen gebeuren op aangeven van
de betrokken werknemers en volgens de fiscaal gangbare regelgeving hiervoor.
Gedifferentieerde WGA-premie en WGA-hiaatverzekering: gedurende de looptijd van deze
cao komt de gedifferentieerde WGA-premie en WGA-hiaatverzekering voor rekening van
Apned.





Gedurende de looptijd van deze cao zullen er een aantal Periodiek Overleggen worden
ingepland om met elkaar in gesprek te blijven en gaande projecten/onderzoek te blijven
volgen met elkaar.
Werkgeversbijdrage: Apned verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage
overeenkomstig de tussen AWVN, de FNV (Procesindustrie) en CNV Vakmensen gesloten
overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen.
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