Onderhandelingsresultaat CAO 2020-2021 Schur Flexibles Benelux B.V.
Schur Flexibles Benelux en FNV en CNV Vakmensen hebben overleg gevoerd over een nieuwe CAO.
Insteek van CAO-partijen was om nog voor de zomervakantie 2020 tot een nieuwe CAO te komen. Dit
constructieve overleg heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat.
Het bereikte onderhandelingsresultaat ziet er als volgt uit:
Looptijd
De looptijd van de CAO is één jaar, te weten van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021.
De gemaakte afspraken t.a.v. pensioen en SPDI zijn mede redenen geweest om nu een CAO voor een
periode van één jaar met elkaar af te willen sluiten.
Loon
De salaristabel en salarissen worden per 1 juli 2020 structureel verhoogd met 3,0%.
Eenmalige uitkering
Mede om de goede resultaten in de afgelopen crisisperiode van de afgelopen maanden tot
uitdrukking te brengen, ontvangen alle medewerkers in de maand augustus een eenmalige uitkering
van € 250,= bruto. Afhankelijk van de ruimte in de WKR zal werkgever bezien of (een deel van) deze
uitkering netto kan worden verstrekt.
Werknemersbijdrage pensioen
Afgespoken is om de werknemersbijdrage pensioen structureel met 1,5% te verlagen van 2,5% naar
1,0%.
Werkgever zal aan pensioenuitvoerder PGB vragen een berekening op te stellen wat indexatie van de
pensioenen over 2018 en 2019 kost. Op basis van die berekening nemen CAO-partijen een besluit
over (gedeeltelijke) indexatie of het pensioengeld ‘in de pot’ te laten zitten.
Tevens hebben CAO-partijen afgesproken om tijdens de looptijd van deze CAO te onderzoeken of de
huidige pensioenregeling mede als gevolg van het pensioenakkoord vanaf 2022 aanpassing behoeft
en zo ja, dan hebben partijen de intentie om hier structurele afspraken over te maken.
SPDI-traject (Duurzame Inzetbaarheid)
De inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is ook een representatieve werkgroep
geformeerd. Echter, deze werkgroep is - vanwege de Corona-uitbraak en de van overheidswege
ingestelde beperkene maatregelen - nog niet van start kunnen gaan. De verwachting is dat dit traject
na de zomervakantie 2020 weer kan worden opgestart. Zodra de uitkomsten van het traject bekend
zijn, treden CAO-partijen met elkaar in overleg. De intentie van CAO-partijen is om bij de start van de
volgende CAO per 1 juli 2021 tot afspraken te komen.
Het pensioenakkoord, waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over AOW-leeftijd en condities waarop
eerder gestopt kan worden met werken, zullen worden betrokken bij het SPDI-traject.
Voor werkgever is het van belang dat er ook gekeken wordt naar oplossingsrichtingen die de
(benodigde) flexibiliteit be- of inperken, zoals de koppeling van ontziemaatregelen aan de leeftijd van
55 jaar en de afbouwregeling ploegendiensttoeslag.
Uitzendkrachten
Vanaf 1 januari 2020 is het regime aangepast in die zin dat een uitzendkracht maximaal één jaar op
uitzendbasis bij Schur mag werken, daarna voor maximaal één jaar o.b.v. een contract voor bepaalde
tijd werkzaam mag zijn en daarna werkzaam zal zijn o.b.v. een contract voor onbepaalde tijd. Dit alles
uitgaande van een gebleken geschiktheid.

Als basis voor dit regime geldt de personeelsbezetting die hoort bij een 3-ploegendienst. Indien
uitzendkrachten werkzaam zijn o.b.v. een personeelsbezetting die hoger is dan die behoort bij een 3ploegendienst, is dit regime niet van toepassing (in die situatie is en blijft de uitzendconstructie de
norm).
De protocolafspraak in de CAO met betrekking tot uitzendkrachten is zodanig aangepast dat het
percentage uitzendkrachten per 1 januari 2020 is gesteld op 15%. De protocolafspraak wordt
opgenomen in de CAO-tekst.
Vakbondscontributie
De fiscale aftrekbaarheid van de vakbondscontributie wordt gedurende de looptijd van deze CAO
gecontinueerd.
Werkgeversbijdrageregeling
De AWVN-Werkgeversbijdrageregeling wordt gedurende de looptijd van deze CAO gecontinueerd.

Vanwege de Corona-uitbraak en de van overheidswge ingestelde beperkende maatregelen zullen
FNV en CNV Vakmensen dit onderhandelingsresultaat schriftelijk voorleggen aan hun leden. Insteek
van CAO-partijen was om nog voor de zomervakantie 2020 tot een nieuwe CAO te komen. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, dan gaan CAO-partijen na de zomervakantie opnieuw rond de tafel. Tussen
CAO-partijen is afgesproken de onderhandelingen dan met een schone lei te starten.
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