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Onderhandelingsresu ltaat
wijziging en verlenging Collectieve Arbeidsovereenkomst

Zeeland Refinery N.V. te Nieuwdorp

Tussen:
Zeeland Refinery N.V. te Nieuwdorp
als partij ter ene zijde,
en
Federatie Nederlandse Vakbeweging te Utrecht
CNV Vakmensen.nl te Utrecht,
leder voor zich en gezamenlijk als partij ter andere zijde,
tezamen als "partijen"

is op woensdag 10 oktober 2018 over wijziging en verlenging van de tussen hen bestaande collec-
tieve arbeidsovereenkomst (cao) een onderhandelingsresultaat bereikt.

Protocolafsoraken:

1. Looptijd
De looptijd bedraagt 12 maanden te weten ingaande op 1 oktober 2018 en expirerend op 30 sep-
tember 2019.

2. Structurele loonsverhoging
Werkgever zal de schaalsalarissen met ingang van 1 oktober 2018 structureel met 1,6% verho-
gen.

3. Dertiende maand
Met ingang van 1 oktober 2018 geldt dat voor ploegendienst medewerkers de in artikel I lid 2-b
bedoelde toeslag van 7o/o wordt verhoogd naar 19%. Voor 2Q18 zal deze verhoging naar evenre-
digheid worden berekend en toegekend. (Dit vertegenwoordigt een waarde van 1%).

4. Gedifferentieerde WGA-premie
De wetgever heeft aan werkgever de mogelijkheid toegekend om de helft van de gedifferentieerde
WGA-premie op het nettoloon van de werknemer in te houden. Partijen zijn overeengekomen dat
werkgever gedurende de looptijd van de CAO van dit recht geen gebruik zal maken. Dit betekent
voor de werknemer een netto voordeel van 0,375o/o SV loon.

5. Fiscaal vriendeliJk verrekenen van de vakbondscontributie
Werkgever zal voor de looptijd van de cao de binnen zijn onderneming bestaande regeling fiscaal
vriendelijk verrekenen van de vakbondscontributie blijven toepassen.

6. Werkgevercbijdrage vakbondswerk
De A\AMN-bijdrageregeling wordt bijverlengen van de cao gecontinueerd

7. Tekstuele aanpassingen CAO
Werkgever heeft een aantal tekstuele aanpassingen voorgesteld. Deze worden nog nader uitge-
werkt en besproken.

Aldus door tussen partijen besproken en vastgesteld, dd. 10 oktober 2018,

Namens,

Zeeland Refinery N.V Federatie Nederlandse Vakbeweging

Egbert Schellenberg

CNV Vakmensen.nl
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