
 

 

 

 

 

 

Leonard Springerlaan 23 Postbus 11046  T  088-368 02 22 

9727 KB Groningen 9700 CA Groningen  I   fnv.nl 

 

 

   Geachte mevrouw Huizing en heer Bartholomeus,  

 

Hierbij ontvangt u onze voorstellen voor de nieuwe cao. Onze voorstellen zijn gebaseerd op het 

arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV en tot stand gekomen op onze ledenvergaderingen gehouden 

tussen 27 september en 4 oktober jl.  

Onze voorstellen lichten wij tijdens de onderhandelingen graag toe.  

 

De onderhandelingsdelegatie van de FNV zal bestaan uit de heer Van Maren en Van der Padt en 

ondergetekende. 

 

We vertrouwen op constructieve onderhandelingen die voor alle betrokken partijen  

tot een acceptabele cao zullen leiden en zien de onderhandelingen met vertrouwen tegemoet.  

 

We behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen met gewijzigde en/of aanvullende 

voorstellen te komen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

i/o 

Joosje de Lang 

      Bestuurder FNV Procesindustrie 

 

 

      CC:  Sijtze de Bruine  (CNV Vakmensen) 

              Rene Koorn (De Unie en VPG2) 

               Leden FNV Procesindustrie 
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Aan Gasunie 
T.a.v. mevrouw A. Huizing en 
de heer P.M.G. Bartholomeus 
 
Verzonden per e-mail aan:  A.Huizing@gasunie.nl 
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Cao-voorstellen Gasunie 

 

1. Looptijd 

Wij stellen een looptijd van 3 jaar voor, dit echter wel afhankelijk van de te maken afspraken. De looptijd 

wordt hiermee van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.  

 

2. Inkomen 

Wij stellen voor om de inflatie (de consumentenprijsindex cpi, zoals berekend door het CBS) van 2021 

volledig te compenseren door een dito stijging van de lonen en nominale bedragen per 1 januari 2022, en 

aansluitend deze met €100 per maand te verhogen. 

Wij stellen voor om de inflatie (cpi) van 2022 volledig te compenseren door een dito stijging van de lonen 

en nominale bedragen per 1 januari 2023, en aansluitend deze met €100 per maand te verhogen. Wij 

stellen voor om de inflatie (cpi) van 2023 volledig te compenseren door een dito stijging van de lonen en 

nominale bedragen per 1 januari 2024, en aansluitend deze met €100 per maand te verhogen. 

 

3. Arbeidsduurverkorting 

3.a Wij stellen voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bij Gasunie te verkorten naar 36 uur. 

 

3.b Wij stellen voor het aantal verlofdagen met 4 te verhogen en daarmee de openstaande discussie over 

1 jaar 80-90-100 voor andere generaties en de discussie over het individuele budget te beslechten. 

 

4. Zekerheid 

We stellen voor afspraken te maken over zeker werk door af te spreken dat werk dat 9 van de 12 

maanden wordt uitgevoerd door Gasuniemedewerkers wordt gedaan en dat inleen enkel wordt ingezet 

voor piek en ziek.  

 

5.  Gezond je pensioen kunnen halen en duurzame inzetbaarheid 

5.a We stellen voor de huidige 80-90-100 regeling,  met 1 jaar uit te breiden naar 3 jaar en als 

uitgangspunt van opbouw van arbeidvoorwaarden de 90% salaris te hanteren. 

  

5.b We stellen voor om artikel 22.6 zo aan te passen dat medewerkers vanaf 60 jaar niet meer kunnen 

worden verplicht tot wachtdienst en ook af te spreken dat wanneer 5 jaar voorafgaand wachtdienst is 

gelopen deze beslissing geen financiële consequenties heeft voor de betreffende werknemer. 

 

5.c. Bedrijfs-AOW (RVU-regeling) Nationaal Pensioenakkoord 2019 

In het Nationaal Pensioenakkoord 2019 spraken sociale partners de Bedrijfs-AOW af, de Regeling 

Vervroegd Uittreden (RVU-) boetevrije uitkering.  

Cao-partijen kunnen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2026, 3 jaar voor de AOW-datum een RVU-boetevrije 

uitkering van inmiddels circa €22.000/jaar of circa €1850/maand, welke meebeweegt met staats-AOW- 

stijgingen, inzetten voor eerder pensioen van werknemers in zware beroepen.  

 

Wij stellen voor dat alle werknemers die onder de cao vallen aangemerkt worden als werknemers met 

een zwaar beroep, en om vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2026 deze Bedrijfs-AOW als faciliteit voor 

allen toe te passen. Hiermee wordt dit een generieke minimumregeling voor iedereen die fysiek of 

psychisch moeite heeft over de AOW-datum te geraken. Wij stellen verder voor vast te leggen dat 

werknemers, voorafgaand aan deelname aan de regeling, onafhankelijk financieel advies voor rekening 

van werkgever krijgen als zij aan deze regeling deelnemen. 
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6. De 100 weken verlofsparen Nationaal Pensioenakkoord 2019 

Wij stellen voor dat werknemers, overeenkomstig de afspraak in het Nationaal Pensioenakkoord 2019, 

100 weken verlof kunnen opsparen en die op welk moment dan ook (zoals langere vakanties, studie, 

sabbatical, voorafgaand aan hun AOW-datum, enz.) in kunnen zetten.  

 

7. Duurzame inzetbaarheid 

We stellen voor het huidige collectieve budget te verdelen over de individuele budgetten en over de 

individuele budgetten in de cao op te nemen dat deze naar inzicht van werknemer kunnen worden 

besteed en geïndexeerd blijven worden op basis van de jaarlijkse loonsverhoging.  

 

7.a Interne vacatures 

Wij stellen voor dat het aantrekkelijk wordt gemaakt om intern te solliciteren op ‘nieuwe’ functies. Dat 

houdt in dat als een ‘nieuwe’ functie qua opleidingsniveau en verantwoordelijkheden past bij de huidige 

functie zij niet zullen terugvallen of stil komen te staan in beloning.  

 

8. WIEG, aanvullend geboorteverlof 

Per 1 juli 2020 is de wet gewijzigd en kunnen partners maximaal 5 weken verlof opnemen. De werkgever 

wordt door het UWV compenseert tot 70% van het dagloon. Wij stellen voor dat werkgever dit aanvult tot 

100% van het salaris 

 

9. Vakbondscontributie en vakbondsdag 

We stellen voor de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te laten verrekenen.  

Daarnaast stellen we voor de vakbondsdag, waarbij leden van de vakbond verlof krijgen, structureel in de 

cao op te nemen. 

 

10. Aanpassingen artikelen huidige cao: 

- We stellen voor de in de art 14.3  max. van 21 dagen aaneengesloten vakantie opnemen te 

verruimen naar 24 dagen.  

- In art 28.2 is het volgende opgenomen: Het is de medewerkers die zijn ingedeeld in een van de 

salarisschalen 20 tot en met 50 zonder toestemming van de werkgever niet geoorloofd arbeid 

voor derden te verrichten of een bedrijf uit te oefenen. We stellen voor dit te schappen. 

- We stellen voor daar waar toeslagen worden berekend over maandloon deze in de nieuwe cao te 

berekenen over uurloon i.p.v. maandloon. We stellen voor de percentages voor overwerk 

genoemd in de artikel 10 te baseren op uurloonpercentages en niet op maandloonpercentages. 

- In art 10.1.3 is het volgende opgenomen: Uren, gedurende welke overwerk is verricht worden 

ingehaald door werkverlet, tenzij naar het oordeel van de werkgever het bedrijfsbelang zich 

daartegen verzet. Het werkverlet wordt verleend op door de werkgever te bepalen dagen voor 

medewerkers in dagdienst in de daaropvolgende 24 weken. We stellen voor het vetgedrukte 

gedeelte te schrappen. 

- We stellen voor art 23 gedurende de looptijd van de cao te verlengen.  

- We stellen voor de verschillende vergoedingen, zoals de dagvergoeding te laten mee stijgen met 

de inflatie. 

- We stellen voor de 13e en 14e maand te baseren op 8,3333% van het maandsalaris inclusief 

eventuele toeslagen en de definitie maandsalaris hieraan  aan te passen. 

- We stellen voor werknemers die (schoon)ouders hebben of (zelf) 40 jaar, 50 jaar of 60 jaar 

getrouwd zijn een dag bijzonder verlof te geven. 

- We stellen voor naast 25 den 40 jaar dienstjubileum ook het 50 jarig dienst jubileum op te nemen  
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11. bijlagen 

We stellen voor onderstaand in de bijlagen van de cao op te nemen:  

 

Kaders organisatie 

We stellen voor geheel artikel 4 te schrappen en te vervangen door het volgende: 

- Bij alle niet kantoor gebonden functies geldt: standplaats is thuis. 

- Gasunie in staat te stellen werknemers verplichten om in hun gebied te wonen maar restricties te 

stellen aan de gebiedgrootte. Deze wordt zo ingericht dat maximale reisafstanden niet langer dan 

1,5 uur zijn. Tenzij wettelijke kaders korter voorschrijven. 

- Verhuizen niet kan worden verplicht. 

- Werkzaamheden verrichten vanuit een andere standplaats dan thuis dienen op basis van 

vrijwilligheid te geschieden 

- We stellen voor in artikel 11.1 de periode van ten hoogste een week in een tijdvak van vier weken 

op te nemen i.p.v. drie.  

- In de cao op te nemen dat 4 keer 9 werken ook voor niet kantoor gebonden functies mogelijk is. 

 

 

Kaders thuiswerken 

We stellen voor om voor kantoorfuncties het volgende kader af te spreken: 

- Iedere werknemer heeft het recht fulltime op kantoor te werken. 

- Iedere werknemer heeft het recht 2 dagen per week thuis te werken. 

- Iedere werknemer die thuis werkt heeft recht op een thuiswerkvergoeding. 

 

 

 

 

 

 

 

 


