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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO CARGILL BV EN CAO CARGILL COCOA   
Er is definitief overeenstemming over een nieuwe cao Cargill BV en een nieuwe cao Cargill 
Cocoa.  
 
Looptijd en loonsverhoging Cargill BV 

- Looptijd van 31 maanden (1-1-2018 tot 1-8-2020) 
- loonsverhogingen van 3% op 1 januari 2018  
- loonsverhoging van 3,5% op 1 april 2019  

 
Looptijd en loonsverhoging Cargill Cocoa 

- Looptijd van 19 maanden (1-12-2017 tot 1-7-2019) 
- loonsverhogingen van 3% op 1 december 2017  
- loonsverhoging van 1% op 1 januari 2019  

 
Overige afspraken voor beide cao’s:  
 
Functiegerichte opleiding  
Een verzoek van een medewerker om een opleiding te volgen die gericht is op de ontwikkeling 
in de eigen functie zal worden gehonoreerd, tenzij er gewichtige redenen zijn om het verzoek af 
te wijzen (bijv. bezetting, meerdere aanvragen binnen een team in dezelfde periode). Cargill 
vergoedt het cursusgeld, de studieboeken en het eventuele examengeld. Indien de opleiding 
tijdens het normale dienstrooster plaatsvindt worden deze uren doorbetaald. Opleidingsuren 
buiten het normale rooster worden niet gecompenseerd.  
 
10 extra vakantiedagen kopen 
Een medewerker kan 10 extra vakantiedagen kopen (was 5 vakantiedagen) gedurende het 
vakantiejaar. Dit is alleen mogelijk als alle wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen van de 
medewerker zijn genoten of reeds ingepland in het lopende vakantiejaar. De gekochte dagen 
dienen in het jaar van aankoop te worden opgenomen en kunnen niet worden meegenomen 
naar een volgend vakantiejaar.   
 
Duurzame Inzetbaarheid  
 
 Budget duurzame inzetbaarheid  

- Cargill stelt gedurende de looptijd van de cao’s een persoonlijk budget voor duurzame 
inzetbaarheid beschikbaar van euro 500,- bruto per medewerker per jaar (2018, 2019 en 
2020). De medewerker kan dit persoonlijk budget inzetten voor loopbaanontwikkeling, 
gezondheid en vitaliteit. 

- Gekeken zal worden naar mogelijkheden om het budget zo gunstig mogelijk ter 
beschikking te stellen aan medewerkers binnen de fiscale grenzen. 

- Het budget kan gedurende twee jaar worden gespaard. Dus het budget uit het 1e 

kalender jaar vervalt aan het eind van het 3e kalenderjaar als het niet is gebruikt. Een 
voorschot is niet mogelijk.  

- Het budget kan alleen worden ingezet voor duurzame inzetbaarheid en kan niet worden 
uitgekeerd in geld indien het niet wordt benut.  

- Het budget wordt naar rato van aantal maanden in dienst in een kalenderjaar 
toegekend.  

- Sociale partners maken nadere afspraken via een reglement over de uitvoering en de 
voorwaarden voor de inzet van het budget duurzame inzetbaarheid in de werkgroep 
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duurzame inzetbaarheid. Doelstelling is dat het ingezet kan worden voor 
loopbaanontwikkeling, gezondheid en vitaliteit. 

- Partijen streven ernaar om het budget uiterlijk 1 juli 2018, maar niet later dan 6 
maanden na ondertekening van de cao’s, ter beschikking te stellen aan de 
medewerkers. Dit omdat Cargill eerst een administratie- en uitvoeringssysteem moet 
inrichten en uitrollen.  

- Voor afloop van de cao’s wordt het budget door partijen geëvalueerd.  
 
 Werkgroep duurzame inzetbaarheid 

- Sociale partners (Cargill B.V., Vakbonden en COR) starten samen een werkgroep voor de 
ontwikkeling van een Cargill breed duurzame inzetbaarheidsbeleid gericht op gezonde, 
vitale, competente en gemotiveerde medewerkers. Als eerste zal de werkgroep de 
implementatie van het budget duurzame inzetbaarheid bespreken en hierover 
afspraken maken zodat het budget zo snel mogelijk in 2018 door de medewerker kan 
worden ingezet voor zijn duurzame inzetbaarheid  

- Afspraken inzake duurzame inzetbaarheid op cao-niveau zijn onderwerp van gesprek 
tussen Cargill en vakbonden.  
In de werkgroep Duurzame inzetbaarheid zal tevens het thema Robotisering en 
arbeidsduur besproken worden 

 
 Overwerk AOW-9 cao Cacao / 59+-regeling cao Cargill B.V. 

- Voor deelnemers aan de AOW-9 van de cao Cacao of 59+-regeling van de cao Cargill B.V. 
is overwerk alleen mogelijk op vrijwillige basis in geval van bijzondere 
bedrijfsomstandigheden. De compensatie van de gewerkte overwerkuren vindt plaats in 
vrije tijd. De overwerktoeslag kan uitbetaald of opgenomen worden in vrije tijd. 

- (Wettelijke) verplichte cursussen voor deelnemers aan de AOW-9 van de cao Cacao of 
59+-regeling van de cao Cargill B.V. worden conform de geldende overwerkregeling 
vergoed.  

 
Harmonisatie / modernisering cao’s  
Cargill streeft ernaar om in de toekomst de verschillende cao’s binnen Cargill zoveel mogelijk te 
harmoniseren en te moderniseren. Cao-partijen starten in 2018 met een werkgroep om de 
harmonisatie/modernisering te bespreken. Indien er gedurende dit traject cao overstijgende 
onderwerpen worden besproken zal de COR worden betrokken bij dit traject. In het 
harmonisatie proces zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan  
 Werkingssfeer van de cao Cargill B.V.  
 Arbeidsongeschiktheidsbepalingen. 
 
Jeugdloonschalen en aanloopschalen  
Partijen hebben de intentie uitgesproken om de jeugdlonen af te schaffen en in plaats daarvan 
aanloopschalen voor zijinstromers te introduceren. Onder zijinstromers wordt voorlopig 
verstaan: mensen zonder startkwalificatie. Alvorens deze afspraak definitief wordt opgenomen 
in de cao’s zal door partijen een onderzoek plaatsvinden naar de introductie van aanloopschalen 
voor zijinstromers in relatie tot inleenkrachten. Daarnaast zal de definitie van zijinstromers en 
medewerkers zonder startkwalificaties nader worden vastgesteld door partijen. Zodra dit 
onderzoek is afgerond en partijen overeenstemming hebben bereikt over dit onderwerp worden 
de cao’s opengebroken om deze afspraak toe te voegen aan de cao’s. Partijen streven ernaar dit 
proces in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden.  
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Consignatietoeslag  Cao Cargill B.V. 
De Consignatietoeslag van artikel 8 lid 3 cao Cargill B.V. wordt uitgebreid met de toeslag voor 
een rooster voor eens in de zes en eens in de zeven weken consignatiedienst. Dit in verband met 
de overgang van de cao Cacao naar de consignatieregeling van de cao Cargill B.V. 
 
“Voor geregelde arbeid in consignatiedienst wordt per maand een toeslag op het maandsalaris 
gegeven. Deze toeslag bedraagt per maand: 

één week consignatiedienst, twee weken niet 16,3% 

één week consignatiedienst, drie weken niet 12,2% 

één week consignatiedienst, vier weken niet   9,8% 

één week consignatiedienst, vijf weken niet   8,1% 

één week consignatiedienst, zes weken niet (nieuw)   7% 

één week consignatiedienst, zeven weken niet (nieuw)   6,1%” 

  
 
Consignatieregeling cao Cargill Cocoa 
 
 Per 1 januari 2018 is de vergoeding voor consignatie (artikel 8 lid 3) van de cao Cargill B.V. 

van toepassing. De regeling uit de cao Cacao komt hiermee te vervallen. De nieuwe 
consignatieregeling treedt in werking per 1 januari 2018. 
 

 Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet worden verplicht in consignatiedienst te 
gaan of blijven werken. Dit kan alleen op basis van vrijwilligheid.  

 

Cao Cargill Cocoa – duurzame inzetbaarheid  
 
 AOW-9 vanaf 59 jaar 
De AOW-6 regeling van artikel 21 lid 6 wordt (80% werken, 90% salaris en 100% pensioen) wordt 
uitgebreid van 6 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd naar 9 jaar, maar niet eerder dan vanaf 
59 jaar. Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2018.  
 
 Extra vrije tijd oudere werknemer  
Artikel 41 lid 9 cao Cacao, wordt aangepast de regeling vervalt bij het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd.  
 
 Financiering 
De uitbreiding van AOW-6 naar AOW-9 vanaf 59 wordt gefinancierd door medewerkers en 
Cargill B.V., het budget van artikel 44 lid 2 cao Cacao. Hierdoor komt artikel 44 lid 2 te vervallen. 
Medewerkers kunnen tot 1 januari 2018 nog een aanvraag indienen voor de 
Ontwikkelcampagne 2017.   
 
 
Redactionele wijzigingen 
- Aanpassen artikel 5 lid 1 f cao Cargill in 2f.  
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- Functielijst aanpassen (vervallen functies schrappen (o.a. Soja), nieuw gewogen functies 
toevoegen).  

 
WW-reparatie 
Partijen zullen conform de afspraak in de cao Cacao en cao Cargill B.V. 2016-2017 zo snel 
mogelijk zorgen voor aansluiting bij een verzamel-cao voor de reparatie van de WW bij de 
stichting PAWW (Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA) Partijen zullen hiervoor de 
benodigde documenten ondertekenen en indienen bij SPAWW Voor meer informatie zie 
https://www.spaww.nl/nl-NL.  
 
 
 
 
 
 
 


