Cao Hexion 2019-2022 is een feit: leden zijn akkoord
Op 6 november zijn er ledenvergaderingen gehouden en de leden van CNV Vakmensen en FNV zijn
met meerderheid akkoord op het bereikte nieuwe resultaat. Daarmee is een cao tot stand gekomen.
De cao is na een eerdere afwijzing door FNV-leden met wijzigingen alsnog tot stand gekomen.
Daarom was het noodzakelijk om de leden weer bij elkaar te roepen en het nieuwe gewijzigde
voorstel te bespreken. Dit geeft toch aan dat lid zijn van een vakbond erg belangrijk is en het tot
stand komen van een goed resultaat alleen kan als jij en je collega’s samen achter de cao-delegatie
staan.
De nieuwe cao zal in ieder geval bestaan uit:
o

Looptijd van 36 maanden (1 april 2019 tot en met 31 maart 2022);

o

Loonsverhoging:
2019: 3%
2020: 2,5%
2021: 2,5%

o

Duurzame inzetbaarheid: volgende tekst is aan het Protocol toegevoegd over 89-90-100
regeling en uitwerking pensioenakkoord:
“Indien gedurende de looptijd van de cao tussen partijen overeenstemming wordt bereikt
over wijziging van arbeidsvoorwaarden zoals hierboven bedoeld, dan zullen partijen in het
belang van de implementatie, zo nodig de cao openbreken om uitsluitend dit onderdeel te
regelen.”

o

Opkomstdagen: toevoeging tekst:
“Tussen partijen is afgesproken dat met ingang van kalenderjaar 2020 de werknemer aan de
werkgever kan verzoeken om een verlofdag op te nemen op een ingeroosterde opkomstdag.
Indien de bedrijfsomstandigheden naar oordeel van de werkgever dit toelaten, dan zal het
verzoek worden ingewilligd.”

o

Tekst aanpassing bonusplan, waarbij gekeken wordt naar wereldwijde EHS en niet meer naar
locatie Pernis. Hier tegenover staat dat de terugvorderingsactie ICP bonus 2018 niet wordt
uitgevoerd.

Voor het gehele cao-resultaat inclusief tekst aanpassingen: zie vorige nieuwsbrief.

Hexion heeft het bericht ontvangen dat de leden met meerderheid akkoord zijn. Hexion gaat de cao
compleet maken en zorgen dat de afspraken in werking treden.
Bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet!
Namens de onderhandelingsdelegatie,
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Nog geen lid, word lid en beslis mee over de cao: www.cnvvakmensen.nl

