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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  

BAREMIEKE BEDIENDEN COVESTRO NV (ANTWERPEN) 

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 

2019 – JUNI 2021  

TUSSEN: 

(1) Covestro NV, met ondernemingsnummer 0627.857.343 rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door Georg Wagner, Gedelegeerd Bestuurder, en Bérénice Hantson, HR Directeur, Haven 
507 – Scheldelaan 420, 2040 Antwerpen; 

Hierna de Werkgever genoemd; 
 
Enerzijds, 

EN: 

(2) De Algemene Centrale ABVV, vertegenwoordigd door Levi Sollie, Secretaris; en 

(3) Het Algemene Christelijke Vakverbond Bouw-Industrie en Energie, vertegenwoordigd 
door mevrouw Inge Paeshuys, Secretaris. 

Hierna de Werknemersvertegenwoordigers genoemd; 

Anderzijds, 

De Werkgever en de Werknemersvertegenwoordigers worden in deze overeenkomst elk een Partij  
en gezamenlijk de Partijen  genaamd. 

 

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:   

Tussen de Partijen wordt op 6 december 2019 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 
afgesloten. Over deze CAO werd een ontwerp-akkoord bereikt tussen de Partijen op 3 oktober 
2019. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

1. TOEPASSINGSGEBIED 

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn van toepassing op alle baremieke 
bedienden tewerkgesteld door de Werkgever in haar vestiging te Antwerpen, met 
vestigingseenheidsnummer 2.241.991.286 (hierna de Werknemers). 
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2. DUUR 

Deze overeenkomst is van bepaalde duur, en gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 30 juni 2021, 
tenzij anders wordt bepaald in deze overeenkomst.  

3. CONVENTIONEEL STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET 
BEDRIJFSTOESLAG 

3.1 Toepasselijke SWT-regelingen  

De Werknemers kunnen voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst (1 januari 2019 
t.e.m. 30 juni 2021), tenzij anders bepaald hieronder, onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald 
door de wet, de toepasselijke nationale en sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten en deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, gebruik maken van de hierna vermelde SWT-regelingen: 

(a) SWT vanaf 62 jaar, zoals voorzien in CAO nr. 17, indien is voldaan aan de volgende 
loopbaanvoorwaarde: 
 

 Man Vrouw 
Van 1.1.2019 tot 31.12.2019 40 jaar 35 jaar 
Van 1.1.2020 tot 31.12.2020 40 jaar 36 jaar 

(b) SWT vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar, voor mindervalide werknemers en 
werknemers met ernstige lichamelijke problemen in de zin van artikel 3, §6 van het 
SWT-KB (het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 8 juni 2007), zoals voorzien in de CAO 
gesloten in het paritair comité 207 d.d. 26 juni 2019 (registratienummer: 
153399/co/207). In afwijking van het voorgaande, geldt deze regeling slechts voor 
een bepaalde duur die ingaat op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2020. 

(c) SWT vanaf 59 jaar mits een loopbaan van 35 jaar, voor werknemers met een zwaar 
beroep in de zin van artikel 3, §3 van het SWT-KB, zoals voorzien in de CAO 
gesloten in het paritair comité 207 d.d. 26 juni 2019 (registratienummer: 
153399/co/207). 

(d) SWT vanaf 59 jaar mits een loopbaan van 33 jaar, voor werknemers met een zwaar 
beroep in de zin van artikel 3, §1 van het SWT-KB, zoals voorzien in (en in 
uitvoering van) de CAO gesloten in het paritair comité 207 d.d. 26 juni 2019 
(registratienummer: 153399/co/207).  

(e) SWT vanaf 59 jaar mits een loopbaan van 40 jaar in overeenstemming met artikel 3, 
§7 van het SWT-KB, zoals voorzien in de CAO gesloten in het paritair comité 207 
d.d. 26 juni 2019 (registratienummer: 153399/co/207). 

3.2 Voorwaarden en modaliteiten 

(a) De maandelijkse aanvullende vergoeding voor Werknemers wordt berekend als volgt: 

(i) 50% van het bruto-referteloon verminderd met de werkloosheidsuitkering. In het 
kader van de SWT-regeling wordt als basismaandwedde de geperequeerde 
basismaandwedde (*40/33,6) als basis genomen. 
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(ii)  Het bruto-referteloon is gebaseerd op een berekend bruto jaarinkomen en wordt als 
volgt vastgesteld: 

1/12e van de som van: 

(A) jaarwedde (basismaandwedde * 12) 

(B) de eindejaarspremie (basismaandwedde * 122%) 

(C) vakantiegeld (basismaandwedde * 92%) 

(D) vakantiegeld op de eindejaarspremie (eindejaarspremie * 15,38%) 

Dit totaal (van (A) tot (D)), wordt begrensd tot 4.912,84 EUR (aanpassing index 
sociale uitkeringen 1 september 2018 inbegrepen). 

(E) De geldende geglobaliseerde shift- en feestdagvergoeding.  

(F) 1/12 van het vakantiegeld op de shiftvergoeding (vakantiegeld 
shiftvergoeding = 92% van de geldende geglobaliseerde shift- en 
feestdagvergoeding).  

Dit totaal (van (E) en (F)) wordt begrensd tot 921,17 EUR (aanpassing index sociale 
uitkeringen 1 september 2018 inbegrepen).  

Bovenvermelde bedragen zijn gekoppeld aan de index der sociale uitkeringen.  

Pro rata van het percentage van de geglobaliseerde shiftvergoeding: 

• werknemers met 20 jaar shiftprestatie of meer: 100% 

• werknemers met minder dan 20 jaar shiftprestatie met de loopbaan eindigend 
in dag: het aantal jaren shift gedeeld door 20. 

• werknemers met minder dan 20 jaar shiftprestaties met de loopbaan 
eindigend in shift: het aantal jaren shift (met een maximum van 10) gedeeld 
door 10 

Indien de Werknemer tijdens zijn loopbaan in verschillende shiftsystemen gewerkt 
heeft, zal de shiftvergoeding gewogen berekend worden waarbij het meest gunstige 
shiftsysteem voorrang krijgt.  

(iii)  Werknemers in tijdskrediet (4/5e of 1/2e) of die gedurende 20 jaar met een voltijdse 
arbeidsovereenkomst werden tewerkgesteld en die vervolgens overgestapt zijn naar 
een definitieve deeltijdse arbeidsovereenkomst, worden voor de berekening van de 
aanvullende vergoeding beschouwd als voltijdse werknemer. De Werkgever zal 
evenwel geen compensatie op de werkloosheid toekennen indien zou blijken dat de 
RVA geen voltijdse werkloosheidsuitkering toekent. 

(b) Uitbetalingsmodaliteiten: 
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(i) Voor de Werknemers die zijn geboren vóór 1 januari 19621, wordt de hiervoor totaal 
berekende aanvullende vergoeding (maandelijkse vergoeding maal het aantal 
maanden tot de wettelijke pensioenleeftijd) opgesplitst als volgt:  

(A) Een aanvullende vergoeding, gelijk aan de maximale aanvullende wettelijke 
vergoeding voor een eenverdiener, wordt betaald overeenkomstig de termijn 
voor de weddeafrekening zoals bepaald door het arbeidsreglement. Een eerste 
maal voor de maand waarin deze bijzondere regeling ingaat en een laatste 
maal voor de maand voorafgaand aan het wettelijke rustpensioen. 

(B) Het resterende saldo van de totale aanvullende vergoeding wordt per 
Werknemer berekend en omgerekend in een eenmalige premie door de 
Werkgever bij uit dienst te storten in de groepsverzekering volgens de 
onderstaande formule: 

Totale bijpassing Werkgever:   
���

(�����,����,��)
 

Bij de berekening van de eenmalige premie wordt rekening gehouden met de 
op dat moment van toepassing zijnde wettelijke taksen en patronale sociale 
lasten.  

4,40%: de huidige wettelijke taksen. 

8,86%: de huidige wettelijke patronale sociale lasten. 

(ii)  Bij overlijden tussen het moment van de instap in de SWT-regeling en de leeftijd van 
60 jaar wordt overeenkomstig de regelgeving vanaf 1 januari 2010 het gestorte 
kapitaal in het kader van het SWT aan de nabestaanden uitgekeerd.  

(iii)  De patronale bijdrage privaat ongevallenverzekering wordt tot de wettelijke 
pensioenleeftijd ten laste genomen van de Werkgever.  

(iv) De patronale bijdrage hospitalisatieverzekering wordt tot de wettelijke 
pensioenleeftijd ten laste genomen van de Werkgever. 

(v) De patronale bijdrage m.b.t. de voortgezette aansluiting van de werknemer (en 
partner en kinderen) bij de bijkomende collectieve verzekering tandzorg, brillen en 
ambulante zorg wordt tot de wettelijke pensioenleeftijd ten laste genomen van de 
Werkgever. Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat de kinderen en partners die 
aangesloten zijn op het moment van de opname van de SWT-regeling kunnen 
genieten van een voortgezette aansluiting, maar dat geen nieuwe aansluiting van 
kinderen of partners zal worden aanvaard na de opname van de SWT-regeling. 

(vi) De Partijen komen overeen om de uitbetalingsmodaliteiten te herbekijken voor de 
werknemers die niet geboren zijn vóór 1 januari 1962 ingevolge de gewijzigde wetgeving.   

(c) De betrokken Werknemer die gebruik maakt van een SWT-regime verbindt zich ertoe de 
Werkgever onmiddellijk in te lichten indien zij een activiteit hernemen.  

                                                      
1 Dit zijn Werknemers op wie artikel 27, § 4van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, overeenkomstig artikel 63/5 van diezelfde wet, niet van toepassing is. 
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In geval van werkhervatting bij een andere werkgever of als zelfstandige zal de 
hogergenoemde aanvullende vergoeding, overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde 
CAO nr. 17 gesloten in de NAR, doorbetaald worden. 

Indien zij het werk niet hernemen, zullen zij de Werkgever een semestrieel attest van 
ontvangen werkloosheidsuitkeringen toesturen. 

(d) Voor alle duidelijkheid wordt herhaald dat indien de wettelijke of reglementaire basis van 
één of meerdere van deze conventionele SWT-regelingen tijdens de duur van de verlenging 
van deze CAO zou vervallen, deze regelingen worden geschorst vanaf het moment waarop 
dit verval zich voordoet. Indien de wettelijke of reglementaire basis vervolgens wordt 
hersteld tijdens de duur van de verlenging van deze CAO, neemt de schorsing automatisch 
een einde en kan de betrokken conventionele SWT-regeling verder worden toegepast tijdens 
de duur van de verlenging voor zover de bepalingen van de betrokken conventionele SWT-
regeling op dat moment niet in strijd zijn met het verlengde of vernieuwde wettelijk of 
reglementair kader. 

4. BEHOUD VAN VROEGERE OVEREENKOMSTEN 

De Partijen zullen de rechten en verplichtingen opgenomen in de vorige collectieve 
arbeidsovereenkomsten, voor zover die nog uitwerking hebben en niet gewijzigd werden door de 
bepalingen uit onderhavige overeenkomst, naleven. 

Deze verbintenis slaat bijgevolg niet op die bepalingen van vroegere overeenkomsten waarvan de 
toepassing gebonden was aan een welomschreven tijdstip of een welomschreven periode. 

5. SOCIALE VREDE 

Tijdens de duur van deze overeenkomst zullen de partijen de sociale vrede bewaren. Deze 
overeenkomst maakt elke eis met betrekking tot de bepalingen van deze overeenkomst onmogelijk 
gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst. De Werkgever verplicht zich ertoe deze 
overeenkomst te goeder trouw na te komen. De Werknemersvertegenwoordigers, de syndicale 
afvaardiging en alle Werknemers verplichten zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw na te 
komen en de arbeidsvrede te waarborgen.  

6. NEERLEGGING EN REGISTRATIE 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal door de Werkgever worden neergelegd ter griffie van de 
dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg, met het oog op registratie. 
Aldus te goeder trouw overeengekomen en ondertekend, te Antwerpen op 6  december 2019 in 5 
exemplaren, één voor elke ondertekenende Partij en waarvan twee exemplaren bestemd zijn om 
geregistreerd te worden op de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

 

 

 



 
 

  
 6  
 

 

 

 

Elke ondertekenende Partij verklaart door zijn handtekening een door de andere Partij ondertekend 
exemplaar van de CAO ontvangen te hebben.  

Voor COVESTRO NV 

 

________________________ ________________________ 

Georg Wagner  Bérénice Hantson 

Gedelegeerd Bestuurder  HR Directeur  

 

Voor de Werknemersvertegenwoordigers, 
 

AC- ABVV ACV – Bouw-Industrie en Energie 

 

 

________________________ ________________________ 

Levi Sollie Inge Paeshuys 

Secretaris Secretaris 
 

 


