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Onderhandelingsresultaat 
 
Tussen Michelin en De Unie per 8 juni 2020 met betrekking tot de 
collectieve arbeidsovereenkomst voor Michelin Nederland N.V. en 
Michelin Distribution B.V. 
 
 

• Looptijd CAO 
Van 1 april 2020 tot en met  31 maart 2022 (24 maanden). 
 

• Loonparagraaf 
o Per 1 augustus 2020: structurele verhoging van 1,5% over FB, IB en PT vast  
o Per 1 augustus 2021:  

a) structurele verhoging van 1,5% over FB, IB en PT vast én 
b) 0,25% van de loonsom zal worden gebruikt om verhogingen van de IB te 
realiseren. D.w.z. een trede verhoging toekennen binnen de maximumgrens 
van de IB. 
 

 

• Hardheidsclausule 
Indien de overheid wettelijke maatregelen treft zoals met betrekking tot de 
loonvorming, de sociale verzekeringswetten of de arbeidsduur die de tussen 
partijen overeengekomen afspraken raken, dan eindigen per de datum dat 
dergelijke maatregelen in werking treden de desbetreffende bepalingen uit deze 
CAO. Partijen zullen dan zo spoedig mogelijk hierover overleg plegen en 
vaststellen welke bepalingen dan zullen gelden. 
 

• Duurzame inzetbaarheid 
a) Loopbaancheck 
Vanaf juli 2021 kunnen CAO-medewerkers zich melden om in aanmerking te 
komen voor een externe loopbaancheck gedurende de CAO-looptijd. Er wordt  
een budget van € 7.500 per vol kalenderjaar ter beschikking gesteld (2021: € 
3.750) . Michelin zal drie partijen benaderen, waarvan er één wordt voorgedragen 
door De Unie. Uit de drie offertes zal een partij worden gekozen.  
De uiteindelijke keuze wordt door Michelin gemaakt op basis van prijs/kwaliteit, 
na overleg met de beide Ondernemingsraden. 
 
b) Een persoonlijk opleidingsbudget. 
Michelin stelt een digitale academie ter beschikking aan de medewerkers, die nu 
al meer dan 1400 opleidingen omvat. Daarnaast zal Michelin een budget van  
€ 500 per persoon per jaar beschikbaar stellen indien geen bestaande digitale 
adequate opleidingen kan worden gevonden en/of gevolgd. 
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c) Mantelzorg 
Binnen Michelin is expliciet veel aandacht voor mantelzorg. Medewerkers hebben 
bijzonder veel ruimte om mantelzorgtaken te combineren met hun werk. Op beide 
vestigingen kunnen medewerkers hiervan optimaal gebruik maken.  
Om de langdurige en intensieve zorg die mantelzorgers verlenen te 
ondersteunen in hun werk privé balans, stelt Michelin op verzoek uren 
beschikbaar voor hen die mantelzorg verlenen en daarmee extra vrije uren 
kunnen opnemen. Medewerkers die in aanmerking willen komen voor mantelzorg 
dienen zich te melden bij hun manager of bij de afdeling personeelszaken. 
 

• Generatiepact  
In het kader van de duurzame inzetbaarheid en om gezond met pensioen te 
kunnen gaan, is overeengekomen om per 1 januari 2021 een “Generatiepact” af 
te spreken op basis van 80-90-100%. Met andere woorden, het is mogelijk voor 
de CAO-medewerkers, vanaf de AOW-leeftijd minus 5,5 jaar voor 80% van hun 
contracturen te kunnen werken, waarbij zij 90% van het salaris krijgen en de 
pensioenopbouw op 100% blijft.  
Dit betekent dat CAO medewerkers vanaf januari 2021, vanaf 60 jaar en 10 
maanden gebruik kunnen maken van het generatiepact.  
Vanaf introductie van het generatiepact is de startleeftijd dus gekoppeld aan de 
AOW-leeftijd. 

 
Voor parttime medewerkers geldt dus: 
Een medewerker die nu 80% werkt (32 uur/week), gaat dan 80% van 80% 
werken, hetgeen neerkomt op een dienstverband van 64%, ofwel afgerond 26 
uur per week. Het brutosalaris bedraagt voor deze medewerker 90% van 80% is 
72%, pensioenopbouw blijft 80%.  

 
Medewerkers die gebruik wensen te maken van het generatiepact hebben geen 
recht meer op de senioren vakantiedagen (maximaal 3 dagen, volgens art 13.2 
van de CAO, en 3 senioren ADV dagen volgens art. 4.7a van de CAO. De 
verlofrechten worden uiteraard prorata aangepast aan het parttime-percentage.  
Gebruikmaking van het generatiepact is voorbehouden aan medewerkers met 
een dienstverband van minimaal 10 jaar. Deelname aan het generatiepact is niet 
verplicht voor de medewerker. Het is daarom belangrijk dat de medewerker met 
de werkgever ruim voor de gewenste ingangsdatum (minimaal 3 maanden 
voorafgaand) met elkaar in gesprek gaan.  

 
• Vertrouwenspersoon  

Voor Michelin is het vanzelfsprekend dat de wetgeving wordt gevolgd, d.w.z. dat 
de vertrouwenspersoon rechtsbescherming heeft. Voor de vestiging Breda is in 
2019 een vertrouwenspersoon aangesteld die daarvoor een geaccrediteerde 
opleiding heeft gevolgd. Voor de vestiging Den Bosch zal dit in 2020 geschieden. 
In 2020 zal hiervoor een beleid worden geschreven.  
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• Overleg bij eventuele reorganisaties  
Mocht zich onverhoopt een collectief ontslag conform de definitie in de WMCO, of 
een reorganisatie waarbij meer dan 10 FTE’s verdwijnen, voordoen, dan gaat 
Michelin met De Unie in gesprek.  

 

• Aanvulling in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. 
Het artikel 16, lid 5 van de cao wordt als volgt aangepast: 

 
De medewerker die, na het bereiken van zijn AOW leeftijd minus 5,5 jaar volledig 
arbeidsongeschikt wordt verklaard en een uitkering ontvangt ingevolge de IVA, 
zal in aansluiting op de in lid 1, sub a van dit artikel genoemde aanvulling een 
uitkering ontvangen van 10% van zijn laatst verdiende maandinkomen. Deze 
aanvulling wordt betaalbaar gesteld tot de ingangsdatum van het pensioen mits 
de medewerker woonachtig is in Nederland. 

 
 

 


