17 oktober 2019

Resultaat ZR cao, ledenvergaderingen op 8 november
Donderdag 17 oktober zijn de onderhandelingen voor jullie cao voortgezet. Als eerste hebben wij
verslag gedaan van de stemming en opmerkingen die tijdens de ledenvergaderingen zijn gemaakt.
Vervolgens is er veel geschorst en zijn over en weer vele voorstellen gedaan. Uiteindelijk hebben
wij met jullie werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit onderhandelingsresultaat
willen wij op 8 november met jullie bespreken en in stemming brengen.
Zoals geschreven is met veel creativiteit gezocht naar een resultaat. Duidelijk was dat jullie
werkgever gebonden was aan het mandaat van de aandeelhouder. Dat komt vaker voor en dan is het
zoeken naar oplossingen.
De gehele tekst van het onderhandelingsresultaat treffen jullie als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.
De belangrijkste punten uit het resultaat zijn:
Looptijd: 2 jaar. Een cao dus tot 1 oktober 2021.
Structurele (loons-)verhogingen:
- 1-10-2019
3%
- 1-10-2020
1,5%
- 1-1-2020
de toeslag op de 13e maand wordt verhoogd van 26% naar 30%
- 1-1-2020
er komt een toeslag op de vakantietoeslag van 16%
Al deze verhogingen zijn structureel en pensioengevend.
Wanner je deze verhogingen omrekent naar de structurele loonsverhogingen dan kom je uit op:
3 + 1,5 + 0,21% (verh toeslag 13e maand) + 0,85% (toeslag op de vakantietoeslag) is totaal 5,56% over
een periode van twee jaar.
Zoals in de ledenvergaderingen op 7 oktober jl. al toegelicht zijn dit verhogingen die gelijk zijn met
cao-contracten die het afgelopen jaar in jullie sector zijn overeengekomen.
Voor de overige afspraken zie dus de meegestuurde bijlage.
Wij gaan dit resultaat met jullie bespreken tijdens te houden ledenvergaderingen. Aan het eind van
beide vergaderingen zullen wij de aanwezige leden vragen hun mening over het
onderhandelingsresultaat te geven.
Daarom nodigen wij jullie, de leden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie, uit voor het
bijwonen van deze vergaderingen.

Datum:
Tijden:
Locatie:

vrijdag 8 november 2019
13.30 uur en 16.00 uur
Moet nog vastgelegd worden, wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Het zal jullie duidelijk zijn dat de aanwezigheid op de ledenvergaderingen zeker gewenst is, want
meepraten is meebeslissen!
N.B.: Leden die echt niet op de ledenvergaderingen kunnen komen, mogen hun stem ook per mail
uitbrengen op één van onderstaande mailadressen. CNV-leden gebruiken mail van Piet Verburg,
FNV- leden gebruiken mail van Egbert Schellenberg.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
CNV Vakmensen
Piet Verburg
p.verburg@cnvvakmensen.nl

FNV Procesindustrie
Egbert Schellenberg
egbert.schellenberg@fnv.nl

bijlage: tekst onderhandelingsresultaat cao Zeeland Refinery 2019-2021.

