
Vakmensen

Oudenhoorn, 5 juli 2017

GEZAMENLIJKE MED ED EL IN G

Onderhandelingsresult aat cao en pensioen

Op 5 juli 2017 is door Farm Frites International B.V. en de vakorganisaties FNV en CNV
Vakmensen een onderhandelingsakkoord overeengekomen over het afsluiten van een nieuwe cao in
combinatie met een nieuwe pensioenregeling.

De nieuwe cao geldt voor alle medewerkers met uitzondering van medewerkers in HAY schalen
van20 en hoger van Farm Frites International B.V. in Nederland. De pensioenafspraak geldt voor
alle medewerkers.

Het onderhandelingsresultaat bestaat uit de volgende afspraken

1. De looptijd van de cao is 27 maanden, vangt aan op 1 oktober 2017 en loopt tot en met 31

december 2019.

2. De loonschalen (voor ORBA) en het salaris plus de schalen (voor HAY) worden in deze cao
totaal structureel verhoogd met3,5o/o op onderstaande data,

a. op I oktober 2017 met l,5o/o (dit conform de eerder gemaakte cao afspraak)
b. op I april 2019 met loÀ

c. op 1 juli 2019 met lYo

De werkingssfeer van de cao wordt aangepast en wordt naast de ORBA systematiek voor de
schalen 1 tot en met l0 uitgebreid met de schalen 17 tot en met l9 van de HAY
fu nctiewaarderingssystematiek.

In 2018 wordt door partijen onderzoek gedaan naar de systematiek van Pay-4-Performance
(P4P). Door partijen is overeengekomen om in 2019 hiervoor een pilot te houden. Op basis van
de ervaringen hiervan zullen partijen afspraken maken over de mogelijke invoering hiervan en
het opnemen ervan in de nieuw af te sluiten cao.

Voor2018 wordt aanvullend de huidige BEOT cao afspraak voortgezet. De geldende
systematiek voor het vaststellen van de BEOT wordt ook in 2018 voortgezetwaarbij reeds
behaalde percentages van de beoordelingstoeslag niet vervallen.
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5. De pensioenregeling wordt per I januai 2018 ondergebracht bij het Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Landbouw (BPL). De volgende afspraken zijn gemaakt:

a. de basisregeling op basis van middelloon geldt voor alle medewerkers tot het maximum
SV-loon (voor 2017 is dat € 53.701,-) met de huidige opbouw 1,8750 .

De totale premie voor de basisregelingis2l,TYo van de pensioengrondslag. Deze vaste
premie geldt tot en met 2021, premie is vast, de opbouw kan gewijzigd worden;

b. de excedent middelloonregeling geldt voor medewerkers met een salaris tussen het

maximum SV loon tot het fiscaal maximaal toegestane pensioengevend loon van
€ 103.317 (2017). De hiervoor verschuldigde premie rvordt jaarlijks actuarieel door het
fonds vastgesteld.
De opbouw van de excedent regeling is l,875Yo van het pensioengevend salaris.

c. de werknemersbijdrage op dit moment 6,6oÀ wordt verlaagd en vastgesteld op 4,610À

van de gecombineerde pensioengrondslag;

d. het Partnerpensioen (PP) wordt vanaf I januari 2018 opgebouwd op spaarbasis;

e. het Nabestaanden Pensioen (NP) is verzekerd vanaf datum in dienst bij werkgever. De
eventuele ontbrekende dienstjaren vanaf 1 januari 2002 worden op risico basis

verzekerd;

f. de mogelijkheid van collectieve waarde overdracht van Delta Lloyd wordt onderzocht;

Indien en voor zoveÍ er zich onvoorziene omstandigheden voor doen, zoals bijvoorbeeld als
gevolg van de cijfermatige onderbouwing van BPL, die de overgang naar het BPL in de weg
staan, treden partijen opnieuw met elkaar in overleg.

Tenslotte spreken partijen af om in de periode van 1 tot l4 september 2017 collectieve
voorlichting te geven aan alle medewerkers over de pensioenregelingen, oud en nieuw. Hiervoor
worden verschillende informatie rondes, bij voorkeur in werktijd, ingepland. Deelname hieraan
wordt van harte aanbevolen.

In het eerste kwartaal van 2018 worden verplichte individuele pensioen gesprekken gepland.

6. de werknemer die lid is van een vakbond waarmee de cao wordt overeengekomen kan in
aanmerking komen voor een fiscale tegemoetkoming en ontvangt een aanvulling tot de

volledige vergoeding van de vakbondscontributie.

De ledenraadpleging wordt door de vakorganisaties op 14 september 2017 om 19.00 uur gehouden

in de Eendracht, Sportl aan 2 te Hellevoetsluis.

Namens de directie, Gijs Muilenburg
Namens FNV, Henk Zendman
Namens CNV Vakmensen, Leo Bons
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