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1. Looptijd 

De CAO heeft een looptijd van 12 maanden van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 

2. Inkomen 

Per 1 januari 2016 een structurele loonsverhoging van 1,9 % van het schaalsalaris. 

In de maand juli 2016 wordt een éénmalige uitkering van € 200 bruto (naar rato voor 

parttimers en duur dienstverstand) uitbetaald aan de medewerkers die op 1 juli 2016 in 

dienst zijn. Deze eenmalige uitkering wordt niet tot het pensioengevend salaris gerekend. 

Een verhoging van de in de CAO genoemde nominale vergoedingen en grondslagen met  

1,9 % per  1 januari 2016. Dit betreft de consignatie en bereikbaarheid (art. 8.8 en 8.11), 

premie chauffeurs schadevrij rijden (art. 9.1), koffiegeld chauffeurs (behalve 

overgangsregeling Woudenberg), reiskosten woon-werkverkeer m.u.v. € 0,28 per  km (art. 

9.2), staffel winstafhankelijke uitkering (art. 16.2). Vergelijkbare afspraak geldt voor de cao 

Vuren. 

 

3. WGA premie 

Gedurende de looptijd van de CAO wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 50% 

van de WGA premie door te berekenen aan de medewerkers.  

4. Duurzame inzetbaarheid 

Werkgever zal zich om tot voorstellen tot definitieve en integrale aanpak duurzame 

inzetbaarheid te komen intern en extern verder oriënteren op voor de onderneming 

passende en gedragen beleidsmaatregelen. Het onderwerp scholing zal worden beoordeeld 

bij het ontwikkelen van dit beleid. 

 

5. Pensioen 

De basispensioenregeling (DB deel) wordt per 1 januari 2016 ondergebracht bij PGB. Hierbij 

worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Een opbouwpercentage van 1,75% voor het ouderdomspensioen.  Het partnerpensioen 

is volledig op opbouwbasis verzekerd en bedraagt 70% van het op te bouwen 

ouderdomspensioen.  Het wezenpensioen bedraagt 14% van het op te bouwen 

ouderdomspensioen. 

- De franchise bedraagt  € 13.500 in 2016 (was € 14.918). De franchise wordt jaarlijks voor 

het eerst per 1-1-2017 geïndexeerd conform de loonindex  

- De DB grens wordt vastgesteld op € 62.000 bruto. De betrokkenheid van de 

vakorganisaties zal zich beperken tot de  DB- regeling. De DB grens wordt jaarlijks, voor 

het eerst per 1-1-2017 geïndexeerd conform de loonindex. 

- De definitie van het pensioengevend salaris blijft ten opzichte van de oude 

basispensioenregeling ongewijzigd.   



- In 2016 vindt ter compensatie wegens verlaagdelage opbouw 2015 (die onlangs bleek na 

administratieve afwikkeling van Interpolis) een éénmalige extra inkoop plaats ten 

behoeve van actieve deelnemers. De verhoging  is zoveel als voor een bedrag van 

 € 205.333 bij PGB kan worden ingekocht. Deze compensatie geldt voor de deelnemers, 

die in dienst zijn op 31 december 2015 en op 1 januari 2016. Inkoop vindt plaats in de 

maand januari 2016 en de berekening wordt gedaan op basis van het inkomen in januari 

2016. 

 

- Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is een vaste premie overeengekomen van 17,5% van 

het pensioengevend salaris conform de basisregeling. Indien de premie niet benodigd is 

voor inkoop van aanspraken krachtens de pensioenregeling wordt het restant gestort in 

een premiedepot bij PGB. Indien de pensioenkosten hoger zijn dan 17,5% in enig jaar 

wordt eerst het premiedepot aangesproken. Indien dit premiedepot niet voldoende is 

wordt het opbouwpercentage reglementair verlaagd tot het niveau dat overeenkomt 

met een premie van 17,5% van het pensioengevend salaris. Het premiedepot is bedoeld 

voor alle actieve deelnemers aan de DB-regeling. De verplichtingen van de werkgever uit 

hoofde van deze pensioenregeling gaan niet verder dan een jaarlijkse financiering van 

het hiervoor genoemde en overeengekomen premiepercentage.  

- Over afspraken over pensioen voor de jaren 2019 en verder treden de vakorganisaties 

en Darling in 2018 tijdig opnieuw in overleg over verlenging of wijziging van de gemaakte 

afspraken.  

Indien op 31 december 2018 er een positief premiedepot is zal in overleg met de 

vakbonden een besteding worden bepaald. De middelen in het premiedepot worden te 

allen tijde aangewend ten behoeve van inkoop van pensioen en komen op geen enkele 

wijze direct of indirect ten gunste van de werkgever.   

- Er is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid  verzekerd op basis van 6-klassen 

systeem. 

- De methodiek van vaststelling van de eigen bijdrage van deelnemers aan de regeling 

blijft ongewijzigd. Deelnemers dragen voor 1/3 deel bij in de kosten van deze regeling. 

Bovenstaande regeling is onder voorbehoud dat deze US GAAP proof is. 

6. Vakbondscontributie bijdrage 

Gedurende  de looptijd van de CAO wordt de vakbondscontributie opgenomen in de 

werkkostenregeling. 

7. WW- compensatie  

CAO-partijen onderschrijven de brief van de Stichting van de Arbeid van 24 november 2015 

over WW en WGA. 

Zodra meer duidelijk is over de voorwaarden treden cao-partijen in overleg over de private 

aanvulling WW/WGA met de intentie om te komen tot een cao-afspraak.  

8. Bonusregeling Sonac Vuren 

De bonusregeling voor Sonac Vuren wordt in 2016 gecontinueerd met dien verstande dat de 

ROCE regeling wordt omgebouwd naar een nader te bepalen KPI waarbij de hoogte van de 

bonus gelijk zal zijn. Dit zal worden geobjectiveerd. 



 

9. Functiewaardering 

Als gevolg van functiewaardering kan een medewerker in een hogere of lagere functieschaal 

worden geplaatst. Zodra de uitkomsten van het functiewaarderingstraject bekend zijn zal bij 

een hogere inschaling dit conform de diverse CAO’s worden uitgevoerd. Een lagere functie-

indeling wordt niet eerder doorgevoerd, dan nadat er tussen cao-partijen overeenstemming 

is bereikt over de eventuele gevolgen voor het salaris in de vorm van een persoonlijke 

toeslag.  

 

10. 5 Ploegendienst 

Voor de 5- ploegendiensten zullen in een later stadium arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

worden gemaakt met als doel de 5 ploegendiensttoeslagen op te nemen in de volgende CAO. 

 

 

11. Goede doelen 

Continueren van de regeling, met dien verstande dat de bijdrage is vastgesteld op € 4.000,-  

per vakbond. 

12. Werkgeversbijdrageregeling 

Deze regeling wordt gedurende de looptijd van deze CAO gecontinueerd.  
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