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Decorative Coatings 
 

Overgang Arbeidsvoorwaarden Alabastine per 1 juni 2009 
 

1. Werknemers Alabastine 

 
 Het akkoord (“Alabastine-akkoord”) behelst een totaalpakket aan maatregelen geldend 

voor alle werknemers die op 31 mei 2009 in dienst waren van Alabastine. 
 

2. CAO Akzo Nobel Coatings en CAO Akzo Nobel voor Hoger Personeel 

  
 Vanaf 1 juni 2009 is op alle werknemers die in dienst zijn van Alabastine de CAO van 

AkzoNobel Coatings respectievelijk de CAO Hoger Personeel AkzoNobel Nederland (in dit 
akkoord verder te noemen AN-CAO) van toepassing, inclusief de binnen AkzoNobel 
Decorative Coatings in Nederland geldende secundaire arbeidsvoorwaarden, met dien 
verstande dat daarbij de in dit akkoord overeengekomen overgangsafspraken gelden. 
Derhalve zal het Alabastine-akkoord deel uitmaken van de AN-CAO. Het Alabastine-
akkoord zelf zal ook als CAO worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken. 
Voor External Business geldt een aparte CAO die ook van toepassing is voor de 
werknemers van Alabastine werkzaam voor External Business.  

  
3. Leeftijdsdagen  

 
3.1. Voor werknemers, die op overgangsdatum vallen onder de VVVF CAO geldt in plaats van 

de betreffende bepaling in  de AN-CAO (art. 15.2.2. Deel A) de bepaling over 
leeftijdsdagen opgenomen in de VVVF CAO, artikel 13.1.b, zoals deze gold op de 
overgangsdatum.  

 
3.2. Het recht op kopen van extra vrije dagen voor werknemers van 62 jaar en ouder zoals op 

overgangsdatum opgenomen in artikel 13.2. van de VVVF CAO, blijft gelden voor 
werknemers die op overgangsdatum vallen onder de VVVF CAO. Deze werknemers 
hebben het recht om vanaf 62 jaar tot aan AOW-leeftijd in totaal maximaal 720 uur verlof 
op te nemen waarover 85% van het salaris zal worden betaald. De wijze waarop deze 
uren worden genoten zal in overleg met de werkgever worden bepaald ter voorkoming van 
verstoring van de normale bedrijfsgang. Dit dient minimaal 3 maanden voor aanvang te 
worden aangevraagd en de opname dient een regelmatig karakter te hebben. 

 
4. (Vroeg)Pensioen 
 
4.1. Werknemers blijven vooralsnog voor het ouderdomspensioen verzekerd bij Fortis ASR. 

Pensioenbepalingen uit de AN-CAO zijn derhalve op hen niet van toepassing.  
De vroegpensioenregeling bij het BPFv wordt gecontinueerd.  
Het recht op een spaarbijdrage (AN-CAO art. 11 Deel A) is niet van toepassing op 
werknemers.  
 
Werknemers die voor 1 januari 2014 in dienst waren, hebben wel recht op de 
spaarbijdrage van 1,5% als bedoeld in art. 9.2 CAO AkzoNobel (versie juli 2014).  
 

4.2. Vanaf 1 januari 2010 nemen werknemers deel aan de pensioenregeling ondergebracht bij 
Stichting Pensioenfonds APF. 
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5. Dienstjaren 
 

Voor werknemers tellen de dienstjaren bij Alabastine mee voor het behalen van een 
AkzoNobel jubileum alsmede voor bepaling van anciënniteit in het kader van ontslag. 
 

6.  Leaseauto 
 
Voor toekenning van een leaseauto zijn de bepalingen van de leaseregeling AkzoNobel 
van toepassing.  
 

7. Reiskostentegemoetkoming woon-werkverkeer 
 
Vanaf 1 juni 2009 geldt de tegemoetkoming woonwerkverkeer van AkzoNobel. 

 
8. EBITDA  

 
De EBITDA-uitkering bedraagt minimaal 3,25% over het kalenderjaar waarin het volledig 
recht op de EBITDA-uitkering ontstaat, alsmede over het daaropvolgende kalenderjaar. 
Aangezien het volledig recht op de EBITDA-uitkering in 2016 is ontstaan (EBITDA-
uitkering in 2017 over kalenderjaar 2016), betekent dit dat er voor kalenderjaar 2016 en 
2017, overeenkomstig de vorige zin, sprake zal zijn van een EBITDA-uitkering van 
minimaal 3,25% voor werknemers vallend onder het Alabastine-akkoord. 
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Vervolg uitvoering Alabastine-akkoord i.v.m. CAO 2015-2017 
 
 
(zie ook overzicht september 2013 en 2014) 
Zolang de EBITDA nog niet volledig is inverdiend geldt (zie ook voorbeeld hieronder):  

 De EBITDA-uitkering is gelijk aan de optelsom van de voor EBITDA uitgeruilde 
salarisverhogingen, maar maximaal zo hoog als de werkelijke EBITDA-uitkomst.  

 Bij een EBITDA-uitkomst van meer dan 3,25% wordt ook het meerdere uitgekeerd. 
 
Inruil salarisverhoging CAO 2015-2016 
Voor het verkrijgen van het volledig recht op EBITDA-uitkering was 0,65% aan uitruil van 
salarisverhoging nodig. De salarisverhoging per 1 juli 2015 bedraagt 1,75%. Na inruil voor 
EBITDA is het resterende inruilsaldo van 0,65% volledig inverdiend. Per saldo bedraagt 
per 1 juli 2015 de salarisverhoging voor medewerkers die onder het Alabastine-akkoord 
vallen 1,1%. 
 
EBITDA 
Met de inruil van de salarisverhoging van 0,65% op 1 juli 2015 is de EBITDA volledig 
inverdiend. Aangezien dit een verhoging betreft op 1 juli (een halfjaar) telt deze 
salarisverhoging voor de helft mee (0,325%) in de EBITDA-uitkering over 2015 (uitbetaling 
in maart 2016). Tezamen met de eerdere uitruil (0,75% en 1,85%) komt dit neer op 
2,925%. 
 
Voorbeelden 
Bij een EBITDA-uitkomst van 4,5% over 2015 bedraagt de uitkomst voor medewerkers die 
onder het Alabastine-akkoord vallen: (0,75% + 1,85% + 0,325% = 2,925%) + 1,25% (4,5% 
minus 3,25%) = 4,175%. 
Bij een EBITDA-uitkomst van 0,2% is de uitkering 0,2%.  
 

 
 


