
FNV CAO WIJZIGINGSVOORSTELLEN SGCP Nederland BV 2021-2022 

 

1. Looptijd cao 

We stellen een looptijd van één jaar voor, dus van 1 mei 2021 tot 1 mei 2022.  

 

2. Loonsverhoging 

FNV stelt een structurele loonsverhoging voor (schaallonen en feitelijke lonen) per 1 mei 2021 van 

3,75%.  

Wij stellen voor alle nominale bedragen, met ditzelfde percentage te indexeren.  

 

3. WGA- gedifferentieerde premie 

Wij stellen voor om de afspraak in artikel 11, vierde lid van de cao, waarbij de werkgever geen 

gebruik zal maken van de verhaalsmogelijkheid op de werknemer, structureel onderdeel te maken 

van de cao.  

 

4. Uitwerking afspraken pensioenakkoord 

We willen de afspraken uit het pensioenakkoord m.b.t. zware beroepen uitwerken. Dat wil zeggen 

het mogelijk maken voor een werknemer om drie jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen 

te gaan. Dit wordt op de volgende manier gefinancierd: Saint-Gobain levert vanaf 1 mei 2021 de 

fiscaal maximaal onbelaste bijdrage per werknemer maximaal drie jaar voor AOW datum. 

Werknemer vult de rest aan door een deel van zijn of haar pensioen naar voren te halen en/of 

door middel van verlofsparen.  

Tevens wenst FNV dat werknemers in de gelegenheid gesteld worden gebruik te maken van de 

mogelijkheid om maximaal 100, in plaats van 50 weken verlof te sparen. 

 

5. 80-90-100 regeling  

FNV wil het generatiepact dat in bijlage VIII van de cao is opgenomen evalueren om te bezien of 

aanpassing nodig is om de achterliggende doelen van de regeling te bereiken.  

 

6. Overwerk 

FNV wil graag weten in hoeverre invulling gegeven wordt aan artikel 3, lid 9 onder d van de cao 

waarin staat dat overwerk tot het uiterste beperkt wordt, in combinatie met de oude protocol 

afspraak op dit punt.  

 

7. Uitbreiding zon- en feestdagen 

FNV vraagt, in aansluiting op de oproep van het kabinet om 5 mei aan te merken als een vrije 

dag, om artikel 9, eerste lid van de cao aan te passen en 5 mei en de zinsnede eenmaal per 5 jaar 

te schrappen.   

  

8. Positie inleen 

FNV wil graag nader geïnformeerd worden over de positie van inleenkrachten binnen het bedrijf. 

Daarnaast dient artikel 8, lid 6 van de cao aangepast te worden. Vanaf 30 maart 2015 hebben 

werknemers vanaf de eerste dag recht op loon inlener en niet na 6 maanden zoals thans vermeld 

staat.  

 

9. Participatiewet, mantelzorg, duurzame inzetbaarheid en EVC  

FNV wil graag weten op welke manier invulling is gegeven aan de protocolafspraken over deze 

onderwerpen en wenst indien aan de orde de afspraken te continueren.  

 

10. Internationale solidariteit 

FNV vraagt SGCP vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als internationaal opererend 

bedrijf een financiële bijdrage levert aan het solidariteitsfonds van FNV waarmee internationale 

vakbondsprojecten worden gesteund. 

 

11. Vakbondscontributie 

Wij stellen voor de fiscale regeling te continueren.  

 

 



12. Werkgeversbijdrage  

Wij wensen de huidige werkgeversbijdrage conform de zogenaamde AWVN-regeling voor de duur 

van de cao voort te zetten. 

 

13. Overige voorstellen 

FNV behoudt zich het recht voor om tijdens de onderhandelingen voorstellen in te trekken, te 

wijzigen dan wel in te dienen.  

 


