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ONTWERP  

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  

BAREMIEKE BEDIENDEN COVESTRO NV (ANTWERPEN) 

REGULIERE CAO 2019-2020 

TUSSEN: 

(1) Covestro NV, met ondernemingsnummer 0627.857.343, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door Volker Weintritt, 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 de heer 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 OVEREENGEKOMEN ALS 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). 

2. DUUR 

Deze overeenkomst is van bepaalde duur, en gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 

2020, met uitzondering echter van:  

(a) Artikel 11 (“SIRA”), dat eveneens van bepaalde duur is, doch ingaat op 1 januari 

2019 en eindigt op 30 juni 2022; en 

(b) Artikelen 3 (“Refertesalarissen”), 4 (“Vergoeding vuil werk”), 5 (“Toeslag 

vervanging ploegleider”), 6 (“Toeslag voorman”), 7 (“Forfaitaire toeslag voor 
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vervangend ploegleider”), 8 (“Aanvulling moederschapsuitkering”), 9 (“Wijziging 

vrijstelling en terugbetalingsplafond collectieve verzekering tandzorg, brillen en 

ambulante zorg”), 14 (“Geglobaliseerde ploegvergoeding en feestdagenvergoeding 

volcontinu vijfploegenstelsel”), 15 (“Geglobaliseerde ploegvergoeding en 

feestdagenvergoeding 24-urendienst”), 16 (“Ploegvergoeding tweeploegenstelsel”), 

17 (“Humanisering van de shift”) en 18 (Verhoging waarde van de maaltijdcheques), 

die van onbepaalde duur zijn. Deze artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 en 18 

kunnen schriftelijk opgezegd worden door één der partijen, mits een 

opzeggingstermijn van 36 maanden. De akte van opzegging moet worden neergelegd 

op de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

3. REFERTESALARISSEN 

Met ingang vanaf 1 januari 2019, worden de refertesalarissen en functietoeslagen vermeld in 

artikelen 3.2 en 3.4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2018 

(registratienummer: 151644/CO) verhoogd met 1,1%. Het resultaat hiervan is het ervaringsbarema 

vermeld in Bijlage 1 bij deze CAO. 

4. VERGOEDING VUIL WERK 

Vanaf 1 januari 2020 worden de bezoldigingstarieven voor vuil werk als volgt gewijzigd (bruto 

bedragen, onderworpen aan indexering ): 

(a) Tarief A (uitzonderlijk werk): 5 EUR / uur; 

(b) Tarief B (werken uitgevoerd met beschermingskledij – isolerende adembescherming 

(stofmasker, gasmasker met filter, …)): 2 EUR / uur; 

(c) Tarief C (volledige zuurkledij (broek, vest, gummibotten, zuurhandschoenen, 

gezichtsscherm, bril)): 2 EUR / uur; en 

(d) Tarief D (gaszuurpak (hermetisch gesloten beschermingspak) – volledig 

hittebestendig pak (broek, vest en kap)): 5 EUR / uur. 

5. TOESLAG VERVANGING PLOEGLEIDER 

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de forfaitaire toeslag waarop all-round operators (klasse G) recht 

hebben bij het vervangen van de ploegleider 2 EUR / uur (bruto bedrag, onderworpen aan 

indexering).  

6. TOESLAG VOORMAN 

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de forfaitaire toeslag waarop all-round techniekers (klasse G) recht 

hebben bij het vervangen van de voorman 1 EUR / uur (bruto bedrag, onderworpen aan indexering).  
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7. FORFAITAIRE TOESLAG VOOR VERVANGEND PLOEGLEIDER 

Vanaf 1 januari 2020 hebben de vervangend ploegleiders (klasse H) voor het vervangen van de 

ploegleider recht op een forfaitaire toeslag van 25 EUR per maand (bruto bedrag, onderworpen aan 

indexering).  

8. AANVULLING MOEDERSCHAPSUITKERING 

Vanaf 1 januari 2019 hebben de Werknemers vanaf de 31ste kalenderdag van het 

zwangerschapsverlof en/of de bevallingsrust en gedurende een maximale periode van twee 

maanden, als aanvulling op de door de wettelijk verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 

toegekende moederschapsuitkeringen, recht op een forfaitaire en maandelijkse bijpassing door de 

Werkgever van 825,96 EUR (bruto bedrag, jaarlijks geïndexeerd volgens het 

indexeringsmechanisme van toepassing voor de bijkomende invaliditeitsrente).  

9. WIJZIGING VRIJSTELLING EN TERUGBETALINGSPLAFOND COLLECTIEVE 

VERZEKERING TANDZORG, BRILLEN EN AMBULANTE ZORG 

De Werkgever heeft, overeenkomstig artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 

februari 2018 (registratienummer: 151644/CO), een bijkomende verzekering tandzorg, brillen en 

ambulante zorg afgesloten met inwerkingtreding op 1 januari 2018.  

De Werkgever verbindt zich ertoe om met de verzekeringsonderneming een wijziging van volgende 

voorwaarden en modaliteiten, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, overeen te komen: 

(a) De vrijstelling vermeld in punt 2.1 van Bijlage 2 bij de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 6 februari 2018 (registratienummer: 151644/CO) wordt 

verlaagd naar 30 EUR. 

(b) Het terugbetalingsplafond vermeld in punt 2.2 van Bijlage 2 bij de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 6 februari 2018 (registratienummer: 151644/CO) wordt 

verhoogd naar 2500 EUR. 

10. TIJDSKREDIET – VERDERZETTING BESTAANDE ONDERNEMINGS-

REGELINGEN INDIEN WETTELIJK MOGELIJK 

Voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de ondernemingsregelingen inzake 

tijdskrediet, onder voorbehoud van het wettelijk en reglementair kader en van de (voor zover nodig) 

sectorale en/of ondernemingsovereenkomsten, als volgt vastgesteld: 

(a) In toepassing van artikel 16, §8 van CAO nr. 1031, wordt de drempel opgetrokken tot 

7% van de baremieke bediendenpopulatie, waarbij 2% wordt voorbehouden aan de 

50-plussers. 

(b) In toepassing van artikel 4, §4 van CAO nr. 103 wordt het recht op voltijds 

tijdskrediet en halftijdse loopbaanvermindering uitgebreid tot maximum 51 maanden 

                                                      
1 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, 

gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr.103 bis van 27 april 2015 en nr. 103 ter van 20 december 2016 (geratificeerd door de KB’s 
van 25 augustus 2012, 19 juni 2015 en 5 maart 2017, gepubliceerd in het BS van 31 augustus 2012, 15 juli 2015 en 20 maart 2017). 
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voor de zorgmotieven (artikel 4, §1, a) t.e.m. c) van CAO nr. 103) en tot maximum 

36 maanden voor het opleidingsmotief (artikel 4, §2 van CAO nr. 103). 

(c) In het kader van CAO nr. 103 wordt, in afwijking van artikel 8, §1 van CAO nr. 103, 

de leeftijd op 50 jaar gebracht voor Werknemers die hun voltijdse betrekking 

verminderen ten belope van een dag of twee halve dagen per week en die 

voorafgaand aan deze vermindering een beroepsloopbaan van tenminste 28 jaar 

hebben doorlopen. 

(d) In het kader van het KB van 12.12.2001 m.b.t. de onderbrekingsuitkeringen en CAO 

nr. 1372 wordt de leeftijdsgrens voor een landingsbaan lange loopbaan of zwaar 

beroep voor 2019 en 2020 op 57 jaar gebracht voor de Werknemers die hun 

arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking en op 55 jaar voor de 

Werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde. 

(e) In het kader van het KB van 12.12.2001 m.b.t. de onderbrekingsuitkeringen en CAO 

nr. 137 wordt de leeftijdsgrens voor een landingsbaan bij ondernemingen in 

herstructureringen of in moeilijkheden voor 2019 en 2020 op 57 jaar gebracht voor 

de Werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking 

en op 55 jaar voor de Werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met een 

vijfde. 

(f) Overeenkomstig de Vlaamse reglementering ter zake, komen de Werknemers die 

gebruik maken van bepaalde regelingen van tijdskrediet of loopbaanonderbreking 

eventueel in aanmerking voor een Vlaamse aanmoedigingspremie. Een eventuele 

afschaffing, verlaging of verlies van deze premies kan geenszins leiden tot een 

verzwaring van de financiële verplichtingen van de Werkgever. 

11. SIRA 

De hieronder omschreven verplichtingen worden aangegaan in uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 

VIII, Afdeling 1, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (B.S. 28 

december 2006) en in toepassing van artikel 3 van de sectorale CAO van 20 april 1999 betreffende 

de voortzetting van Co-Valent en in toepassing van artikel 5 van de sectorale CAO van 4 mei 1999 

betreffende de verlenging van het Fonds tot de bevordering van vormings- en 

tewerkstellingsinitiatieven van de risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid. 

De Werkgever verbindt zich ertoe om zowel in 2021 als in 2022 een bijdrage van 0,20% van de aan 

RSZ aangegeven loonmassa te storten aan Co-Valent (dat intrinsiek verbonden is aan het sociaal 

fonds van de sector van de Scheikundige Nijverheid). 

De Werkgever zal zich hierbij houden aan de afspraken die ze als deelnemende onderneming heeft 

aangegaan in het kader van het SIRA-overleg betreffende initiatieven ter bevordering van de 

tewerkstelling van de risicogroepen. 

                                                      
2 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, 

voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een 
onderneming in moeilijkheden of herstructurering (geratificeerd door het KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019). 
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De Werkgever zal voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 als totale verbintenis in hoofde van 

de onderneming minstens 2 jongeren inschrijven in het SIRA-project.  

Deze jongeren zullen worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

indien zij slagen in hun opleiding. 

Werkgever- en werknemersvertegenwoordigers zullen het verloop van de opleiding regelmatig 

samen evalueren. 

12. ENGAGEMENT NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN 

De Partijen hebben op [] een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot 

niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen afgesloten met volgende principes:  

(a) Duurtijd: bepaalde duur ingaand op 1 december 2019 en eindigend op 30 november 

2020;  

(b) Voordeel bij volledig behalen van de doelstelling: 2.250,00 EUR;  

(c) De te realiseren doelstelling bestaat uit volgende twee sub-doelstellingen: 

(i) Uitrol en realisatie van een uitgebreide bevraging binnen ieder team met 

betrekking tot veiligheidsprestaties en het opstellen van een 

veiligheidsprestatie-actieplan door de preventiedienst; en 

(ii) Succesvolle uitvoering van minimaal twee alarmoefeningen in alle bedrijven 

en diensten, in samenwerking met de interventiedienst, en gedocumenteerd 

door het hoofd van de interventiedienst; 

(d) Uitbetaling: samen met de afrekening van december 2020; en 

(e) Andere modaliteiten zoals voorzien in de afzonderlijke arbeidsovereenkomst. 

De Partijen komen overeen dat een gedeelte van het niet-recurrente voordeel bepaald in dit artikel 

vanaf 1 januari 2021 zal worden opgenomen in het vast loon van de Werknemers. Hiertoe worden, 

met ingang vanaf 1 januari 2021,  de refertesalarissen en functietoeslagen verhoogd met 1,75%. 

13. OUDERSCHAPSVERLOF 

Voor de duur van deze overeenkomst wordt de wettelijke mogelijkheid van 1/10 ouderschapsverlof 

voorzien op ondernemingsvlak, mits inachtname van volgende modaliteiten: 

(a) Het arbeidsrooster wordt in overleg met de Werkgever vastgelegd naar analogie met 

de bestaande werkroosters. 

(b) Voor ploegwerknemers kan het 1/10 ouderschapsverlof alleen opgenomen worden in 

volledige dagen (22 dagen op jaarbasis evenredig te verdelen over de vier 

kwartalen). 
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(c) Voor de dagwerknemers is opname in hele dagen (één volledige dag om de twee 

weken) of halve dagen (één halve dag elke week) mogelijk.  

14. GEGLOBALISEERDE PLOEGVERGOEDING EN FEESTDAGENVERGOEDING 

VOLCONTINU VIJFPLOEGENSTELSEL 

Voor Werknemers tewerkgesteld in het volcontinu vijfploegenstelsel wordt de geglobaliseerde 

ploegvergoeding (inclusief de toeslag voor zondagwerk), zoals initieel onder meer bepaald in artikel 

8 van de CAO van 26 juni 1995 (registratienummer: 38650/COE) en sindsdien verder toegepast 

binnen de onderneming, gewijzigd tot 37,85% vanaf 1 januari 2019. De feestdagentoeslag blijft 

onveranderd op 4,15%. 

Bijgevolg wordt voor de Werknemers tewerkgesteld in het volcontinu vijfploegenstelsel, vanaf 

1 januari 2019, een geglobaliseerde ploegen- en feestdagenvergoeding van 42% van het bruto basis 

maandsalaris toegekend. 

15. GEGLOBALISEERDE PLOEGVERGOEDING EN FEESTDAGENVERGOEDING 

24-URENDIENST 

Voor Werknemers tewerkgesteld in 24-urendienst, wordt de geglobaliseerde ploegvergoeding 

(inclusief de toeslag voor zondagwerk), zoals initieel onder meer bepaald in artikel 8 van de CAO 

van 26 juni 1995 (registratienummer: 38650/COE) en sindsdien verder toegepast binnen de 

onderneming en gewijzigd bij CAO van 14 december 2017 (registratienummer: []), gewijzigd tot 

31,55% vanaf 1 januari 2019. De feestdagentoeslag blijft onveranderd op 4,15%. 

Bijgevolg wordt voor Werknemers tewerkgesteld in 24-urendienst, vanaf 1 januari 2019 een 

geglobaliseerde ploegen- en feestdagenvergoeding van 35,7% van het bruto basis maandsalaris 

toegekend. 

16. PLOEGVERGOEDING TWEEPLOEGENSTELSEL (VROEG/LAAT) 

Voor Werknemers tewerkgesteld in het tweeploegenstelsel, wordt de ploegvergoeding (vroeg/laat), 

zoals initieel onder meer bepaald in [] en sindsdien verder toegepast binnen de onderneming, 

gewijzigd tot 10,6 % van het bruto basis maandsalaris vanaf 1 januari 2019.  

17. HUMANISERING VAN DE SHIFT 

Met het oog op de humanisering van de shift zal in oktober 2019 gestart worden met de aanwerving 

van 10 shift-operators en 1 PCT-medewerker. Deze moeten uiterlijk 31  maart 2020 aangeworven 

zijn. Dit aantal kan  desgevallend aangepast worden, zoals bepaald zal worden in de werkgroep.  

Deze werkgroep, bestaande uit de directie, bedrijfsleiding van de 4 productie-eenheden en de SD, 

zal uiterlijk eind oktober opgericht worden om de thematiek van de humanisering van de shift aan te 

pakken.   

Op kwartaalbasis zullen de  problemen inzake werkdruk, werkorganisatie en verlofplanning worden 

geïnventariseerd en besproken. 

Eveneens zal per kwartaal gekeken worden naar de impact op de volcontinue ploegbezettingen, 

rekening houdend met de planning van de vertrekken in het kader van de eindeloopbaanregeling en 
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met de impact van langdurige ziekte, tijdskrediet en projectwerk. Alle modaliteiten, waaronder o.a. 

opleidingstrajecten,  reële inzet en modaliteiten van vervanging, zullen vastgelegd worden door de 

werkgroep.  

18. VERHOGING WAARDE VAN DE MAALTIJDCHEQUES 

Vanaf 1 oktober 2019 wordt de tussenkomst van de Werkgever in de elektronische maaltijdcheques, 

zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2018 (registratienummer: 

150684/CO), verhoogd tot 5,91 EUR. De nominale waarde van de elektronische maaltijdcheques, 

zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2018 (registratienummer: 

150684/CO), wordt vanaf 1 oktober 2019 overeenkomstig verhoogd tot 7 EUR. 

19. VARIA 

De Partijen hebben via afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op [] bijzondere 

afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:  

(a) Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019- juni 2021; 

(b) Verlenging Eindeloopbaanregeling 2019- juni 2021 [te wijzigen in deze CAO : 

verlenging aanvraagperiode art. 2.1 (b) van 9-6 maanden naar 18-12 maanden]; 

(c) Verlenging CAO 46 Begeleidingsmaatregelen nachtarbeid 2019-2020; en 

(d) Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, zoals bepaald in artikel 12. 

20. 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. 

21. 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.  

22. BIJLAGE 

De bij deze Overeenkomst gevoegde bijlage maakt er integraal deel van uit.  
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23. 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. 
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Aldus te goeder trouw overeengekomen en ondertekend, te Antwerpen op [] 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. 

Elke ondertekenende Partij verklaart door zijn handtekening een door de andere Partij ondertekend 

exemplaar van de CAO ontvangen te hebben. 

 

Bijlagen: 

 

Bijlage 1: Ervaringsbarema van toepassing vanaf 1 januari 2019 

 

Voor COVESTRO NV 

 

________________________ ________________________ 

Volker Weintritt  Bérénice Hantson 

Gedelegeerd Bestuurder  HR Directeur 

 

Voor de Werknemersvertegenwoordigers, 

 

AC – ABVV ACV – Bouw-Industrie en Energie 

 

________________________ ________________________ 

Levi Sollie Inge Paeshuys 

Secretaris Secretaris 
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BIJLAGE 1 

ERVARINGSBAREMA VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2019 

 


