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EINDBOD 
 Tate & Lyle Netherlands B.V. 

Op 7 mei 2019 heeft de werkgever, na overleg tussen de onderhandelingsdelegaties van Tate & Lyle 
Netherlands B.V. (T&L) en de vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen, een eindbod gedaan in lijn met het 
ultimatum van 3 mei 2019. 

Dit eindbod behelst het volgende: 

__________________________________________________________________________________ 

1. Looptijd:  
Periode van 1 jaar. Van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.  
 

2. Loonsverhoging:  
Een structurele loonsverhoging van de cao-lonen van 3% per 1 april 2019 en van 2% per 1 oktober 
2019. 
 

3. Pensioen:  
CAO partijen spreken af om de pensioenregeling op de volgende onderdelen met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2019 aan te passen: 

a. Verlaging van de franchise met €2.000 van € 17.488 naar € 15.488. 
b. Verhoging van de CDC-premie van 19% naar 20,4% van de relevante loonsom. Er ontstaat 

naar verwachting een positief premieverschil dat gebruikt zal worden als buffer voor 
toekomstige premiestijgingen. 

c. De premieverdeling blijft hetzelfde: werknemers blijven 30% van de premie betalen. De 
premie wordt hiervoor jaarlijks omgerekend naar de (verruimde) pensioengrondslag. 

d. De inhaalpremie 2018, zijnde 0,25% van de pensioengrondslag welke in kalenderjaar 2019 
voor rekening komt van de werknemers wordt met terugwerkende kracht niet in rekening 
gebracht bij de werknemer. 
 

4. Salarisdoorbetaling bij ziekte (aanvulling op artikel 19.01a): 

a. Als na deskundigenoordeel van het UWV aantoonbaar niet meegewerkt wordt aan reintegratie zal 
gedurende het tweede jaar 70% van het maandinkomen worden doorbetaald. 
 

b. Van de werknemer wordt verwacht de in de onderneming geldende voorschriften bij ziekte na te 
komen. 
 

5. Stimuleren opnemen van vakantiedagen (artikel 17):  

a. De werknemer dient zijn vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen in het jaar waarin deze zijn 
verworven. (artikel 17.02) 

b. De dagen die als eerste komen te vervallen of verjaren, worden als eerste opgenomen. 
c. Het management zal actief bijdragen aan de stimulering van het opnemen van de vakantiedagen. 

 

6. Protocollaire afspraken behorende bij de looptijd van deze cao: 
 

a. Redactiecommissie: 
Er zal een redactiecommissie worden samengesteld; deze commissie zal zich buigen over het updaten 
van teksten en bijlage’s zijnde niet inhoudelijk. In de commissie zullen plaatsnemen, HR Tate & Lyle, 
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vertegenwoordiger van de vakbonden, medewerker aangewezen door de OR. Deze laatste persoon 
kan op deze manier toezien op de naleving van de cao. 

b. Vakbondscontributie:  
Werkgever vergoedt via de werkkosten regeling de vakbondscontributie van de vakbondsleden. 

c. Duurzame Inzetbaarheid: 
De Tiptrack tool, geimplementeerd sinds oktober 2018, zal worden verlengd voor de duur van de 
looptijd van deze cao. Tijdens de volgende cao-onderhandelingen zal er wederom een evaluatie 
plaatsvinden over de tool Tiptrack. Er zal wederom een budget beschikbaar worden gesteld voor de 
abonnementskosten en gebruik door werknemers voor in totaal €25.000 op jaarbasis. Elke werknemer 
heeft in principe een te besteden budget van €750,00 (uitsluitend te besteden voor 
trainingsmogelijkheden en afname testen aangeboden binnen de tool). 

d. Mentorfuncties: 
Aan enkele oudere (56+), ervaren en daarvoor geschikte werknemers zal per 1 januari 2003 de 
mogelijkheid worden geboden om te gaan werken in een zgn. Mentor functie. Gelet op de aard van 
het bedrijf, gaat de werkgever ervan uit dat er 1 mentorplaats per 50 werknemers in operationele, 
niet leidinggevende of staf, functies (productie, techniek, kwaliteit, fysieke logistiek) beschikbaar zal 
komen. Om voor een dergelijke functie in aanmerking te komen dient de betreffende werknemer te 
beschikken over een gedegen ervaring in zijn beroep en de organisatie en over de vaardigheden die 
voor een dergelijke functie vereist zijn. Daarbij wordt met name gedacht aan communicatie en 
educatieve vaardigheden alsmede het begripvol kunnen omgaan met jongere generaties. Zonodig kan 
aan een kandidaat worden gevraagd om aanvullende opleiding(en) te volgen om in aanmerking te 
kunnen komen voor een dergelijke functie. Naast het begeleiden van werknemers kan de beschikbare 
tijd verder ingevuld worden met het maken/bijhouden van instructieboeken en diverse 
afdelingsondersteunende werkzaamheden. 

e. Werkkostenregeling: 
De vrije ruimte in de werkkostenregeling zal voor diverse doeleinden fiscaalvriendelijk worden ingezet. 
De invulling zal worden afgestemd met de Ondernemingsraad. 
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