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CAO MARGARINE EN SPIJSVETINDUSTRIE : ONDERHANDELINGSRESULTAAT 20-NOV-2014 
 

 

 

Looptijd en inkomen  

• Een looptijd van 1 oktober 2014 t/m 31 oktober 2015 (13 maanden).  

 

• Structurele verhoging van de salarissen, salarisschalen en vloer vakantietoeslag met 2% per 1 oktober 2014 en 0,25% per 

1 april 2015.  

 

 

WGA 

• Werkgevers zullen gedurende de looptijd van de cao geen gebruik maken van de mogelijkheid om (maximaal 50% van) 

de gedifferentieerde WGA-premie te verhalen op het loon van medewerkers (d.w.z. handhaving artikel 9.1.2). 

 

• De aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de margarine- en spijsvetindustrie (zgn. WGA hiaatverzekering) 

om ernstige inkomensterugval te voorkomen bij medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en minder dan 

50% van hun resterende verdiencapaciteit kunnen werken zal worden voortgezet. De premie is voor rekening van de 

(deelnemende) werknemer. (d.w.z. handhaving artikel 9.1.3) 

 

 

Functiewaardering 

De functie Inpakker zal door een ORBA classificatiedeskundige opnieuw geclassificeerd (‘gewogen’) worden. Wordt aan deze 

functie 0-30 ORBA-punten toegekend dan wordt uitsluitend voor de functie Inpakker een aparte functiegroep A (0-30 ORBA-

punten) geherintroduceerd met een bijbehorende nieuwe salarisschaal A.  

De nieuwe salarisschaal A zal zijn de A-schaal die gold t/m maart 2000. Deze wordt geïndexeerd met alle sindsdien door-

gevoerde structurele loonsverhogingen in de cao voor de margarine- en spijsvetindustrie. 

De in de huidige A/B-groep resterende functies (0-50 ORBA-punten) worden ingedeeld in een nieuwe functiegroep B (30-50 

ORBA-punten). In Bijlage II wordt de huidige salarisschaal A/B gewijzigd in salarisschaal B. 

 

 

Uitzendkrachten 

Met ingang van 30 maart  2015 (d.w.z. ingangsdatum inlenersbeloning op basis van Cao Uitzendkrachten ABU) zullen voor 

uitzendkrachten vanaf de eerste arbeidsdag de salarisbepalingen conform de cao van de inlener van toepassing zijn. 

 

 

Speciale groepen 

• Tijdens de looptijd van deze cao verplichten werkgevers zich om aan te bieden : 

- per werkgever twee (extra) stageplaatsen, 

- op brancheniveau zeven garantiebanen voor werknemers met een arbeidsbeperking. 

 

• Conform de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid wordt een aparte salarisschaal ingericht voor medewerkers van 

wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk 

minimum loon (WML) te verdienen (doelgroep conform brief STAR van 21-feb-14, voetnoot 3). Deze nieuwe salaris-

schaal heeft een bandbreedte van 100 tot 120% WML en kent 5 periodieken (100%, 105%, 110%, 115% en 120% WML). 

Deze afspraak wordt bij einde looptijd van de cao geëvalueerd.   

 

 

Ontziebepalingen 

• Einde verplichting overwerk (artikel 5.4.2) : Met ingang van 1 januari 2015 zal de leeftijd waarop werknemers niet meer 

verplicht zijn overwerk te verrichten meebewegen met de AOW-leeftijd. Per maand dat de AOW-leeftijd opschuift wordt 

de in artikel 5.4.2 genoemde leeftijd ‘einde verplichting overwerk’ verhoogd met 1,5 maanden. Voor volledige tekst zie 

bijlage. 
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• Einde afbouw persoonlijke toeslag (artikel 6.2.14) : Met ingang van 1 januari 2015 wordt de leeftijd waarop een (restant) 

persoonlijke toeslag niet meer wordt afgebouwd met 2 jaar verhoogd. Voor volledige tekst zie bijlage. 

 

• Einde afbouw ploegentoeslag (artikel 7.1.5.v) : Met ingang van 1 januari 2015 zal de leeftijd waarop de ploegentoeslag 

van werknemers die 5 jaar en langer in ploegendienst werken niet meer wordt afgebouwd meebewegen met de AOW-

leeftijd. Per maand dat de AOW-leeftijd opschuift wordt de in artikel 7.1.5.v) genoemde leeftijd ‘einde afbouw ploegen-

toeslag’ verhoogd met 1,5 maanden. Voor volledige tekst zie bijlage. 

 

• Extra vakantie o.b.v. dienstverband en/of leeftijd (artikel 8.1.6) : Met ingang van 1 januari 2015 worden de leeftijden 

waarop dagen/diensten extra vakantie worden toegekend met 2 jaar verhoogd; de genoemde duur van dienstverbanden 

blijft ongewijzigd. Voor volledige tekst zie bijlage.  

 

• Vrije uren oudere werknemer met behoud van inkomen (artikel 8.2) : Met ingang van 1 januari 2015 wordt de leeftijd 

vanaf wanneer de werknemer extra vrije uren per kwartaal kan opnemen gekoppeld aan zijn AOW-leeftijd (artikel 8.2.1 

en 8.2.2) dan wel met 2 jaar verhoogd (artikel 8.2.3). Voor volledige tekst zie bijlage.  

 

Voor alle hier genoemde artikelen geldt dat per 31 december 2014 reeds ingegane rechten blijven gehandhaafd (worden 

‘bevroren’) en/of meestijgen zodra de medewerker op basis van het betreffende artikel aanspraak kan maken op gunstiger 

rechten. 

 

 

Administratieve ziekmelding 

In de cao opnemen “De werkgever zal een medewerker niet administratief ziek houden zonder medeweten van de mede-

werker.” 

 

 

Nulurencontract 

In de cao opnemen “De werkgever zal met oproepkrachten geen contracten zonder urengarantie of nulurencontracten 

aangaan.” 

 

 

WW wetgeving 2016 

Werkgevers zullen met vakbonden in overleg treden over reparatie WW in de cao zodra er meer duidelijk is over de aan-

bevelingen ter zake vanuit Stichting van de Arbeid/SER.  

 

 

Vakbondscontributie 

Gedurende de looptijd van de cao wordt de mogelijkheid tot fiscaalvriendelijke verrekening van de vakbondscontributie 

voortgezet onder de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Deze afspraak wordt bij einde looptijd van de cao geëvalueerd.   

 

 

Franchise-definitie 

De eerder overeengekomen tekstuele aanpassing van de franchise-definitie (artikel 11.1.1a) wordt in de cao opgenomen:    

“De pensioengrondslag is 12x het maandsalaris of 13x het periodesalaris, vermeerderd met vakantietoeslag, vaste persoon-

lijke toeslag en ploegentoeslag. Daarop wordt in mindering gebracht 10/7 maal 2x de jaaruitkering aan een gehuwde 

ingevolge de AOW en maximaal €3.953, zoals door partijen overeengekomen bij beëindiging van de zgn. pensioen-

dakregeling per 1 januari 2013 (zie artikel 10.4).” 

 

 

Tekst cao 

De tekst van de cao wordt voortaan digitaal aan medewerkers ter beschikking gesteld (‘papieren’ versie alleen nog op 

verzoek).  

 

 

* - * - * 

 

 

EK, 8-dec-2014 

 



 3

 

 

 

BIJLAGE 
 

 

Einde verplichting overwerk - artikel 5.4.2 gaat luiden :  

a. Werknemers van 57,5 jaar of ouder zijn niet verplicht overwerk te verrichten. 

b. Met ingang van 1 januari 2015 zal de leeftijd waarop werknemers niet meer verplicht zijn overwerk te verrichten t/m 

2021 meebewegen met de AOW-leeftijd. Per maand dat de AOW-leeftijd opschuift wordt de leeftijd ‘einde verplichting 

overwerk’ verhoogd met 1,5 maanden; zie tabel bij artikel 5.5.2 op pag.8. 

In 2022 en 2023 wordt de leeftijd waarop werknemers niet meer verplicht zijn overwerk te verrichten verhoogd met        

3 maanden; zie tabel bij artikel 5.5.2 op pag.8. 

c.     Op 31 december 2014 reeds ingegane rechten van medewerkers van 57,5 jaar en ouder blijven behouden. 

d.     Voor medewerkers die in het genoemde jaar de leeftijd in de kolom Ontheffing via bedrijfsarts hebben of ouder zijn  

        geldt dat zij niet verplicht zijn overwerk te verrichten wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat zij daartoe niet meer 

        in staat zijn. Het advies van de bedrijfsarts is bindend. 

 

 

Einde afbouw persoonlijke toeslag - artikel 6.2.14 gaat luiden :  

Resteert er bij het bereiken van de 57,5-jarige leeftijd (m.i.v. 1 januari 2015: 59,5-jarige leeftijd) een persoonlijke toeslag dan 

wordt deze niet meer afgebouwd en zal deze meegroeien met de loonsverhogingen in het kader van deze cao.  

Op 31 december 2014 reeds ingegane rechten van medewerkers van 57,5 jaar en ouder blijven behouden. 

 

 

Einde afbouw ploegentoeslag - artikel 7.1.5.v gaat luiden :  

v) 5 jaar en langer in ploegendienst en bovendien 57,5 jaar of ouder op het moment van overplaatsing : geen afbouw van 

de ploegentoeslag.  

Met ingang van 1 januari 2015 zal de leeftijd waarop de ploegentoeslag niet meer wordt afgebouwd van werknemers die 

5 jaar en langer in ploegendienst werken meebewegen met de AOW-leeftijd. Per maand dat de AOW-leeftijd opschuift 

wordt de leeftijd ‘einde afbouw ploegentoeslag’ verhoogd met 1,5 maanden; zie tabel bij artikel 5.5.2 op pag.8.  

In 2022 en 2023 wordt de leeftijd waarop ploegentoeslag niet meer wordt afgebouwd verhoogd met 3 maanden; zie 

tabel bij artikel 5.5.2 op pag.8.  

 

Sub i t/m v geldt ook voor werknemers van 55 jaar of ouder die de ploegendienst op eigen verzoek verlaten (zie artikel 5.5) 

voor de vervulling van een dagdienstvacature. 

 

Na het bereiken van de 57,5-jarige leeftijd (m.i.v. 1 januari 2015: de geldende leeftijd conform tabel artikel 5.5.2 op pag.8) 

wordt de ploegentoeslag van de werknemer of het eventuele restant daarvan niet meer afgebouwd en zal dit restant mee-

groeien met de loonsverhogingen in het kader van deze cao.   

Voor medewerkers die op grond van artikel 5.5.2.c (ontheffing via bedrijfsarts) niet meer (verplicht zijn) in ploegendienst (te) 

werken, vindt geen afbouw van de ploegentoeslag plaats vanaf moment van ingang van de ontheffing. 

 

Op 31 december 2014 reeds ingegane rechten blijven gehandhaafd (worden ‘bevroren’) en stijgen mee zodra de mede-

werker op basis van dit artikel aanspraak kan maken op gunstiger rechten. 

 

Extra vakantie o.b.v. dienstverband en/of leeftijd - artikel 8.1.6 gaat luiden :  

De werkgever geeft iedere werknemer die op 1 januari van een jaar bij hem 

• een onafgebroken dienstverband heeft van 15 t/m 19 jaar of die de 52-jarige leeftijd heeft bereikt: 1 dag of dienst 

extra vakantie per jaar; 

• een onafgebroken dienstverband heeft van 20 t/m 24 jaar: 2 dagen of diensten extra vakantie per jaar; 

• een onafgebroken dienstverband heeft van 25 t/m 29 jaar of die de 57-jarige leeftijd heeft bereikt: 3 dagen of 

diensten extra vakantie per jaar; 

• een onafgebroken dienstverband heeft van 30 jaar en meer of de 62-jarige leeftijd heeft bereikt: 4 dagen of 

diensten extra vakantie per jaar. 

 

Op 31 december 2014 reeds ingegane rechten blijven gehandhaafd (worden ‘bevroren’) en stijgen mee zodra de mede-

werker op basis van dit artikel aanspraak kan maken op gunstiger rechten. 

 

De werkgever heeft het recht te bepalen dat deze dagen direct volgend op de aaneengesloten vakantiedagen worden 

opgenomen. 



 4

 

 

 

Vrije uren oudere werknemer met behoud van inkomen - artikel 8.2 gaat luiden :  

8.2.1  De werknemer die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt (m.i.v. 1 januari 2015: vanaf 5 jaar vóór zijn AOW-leeftijd) kan 

op zijn verzoek per kalenderkwartaal extra vrije uren opnemen. Werknemers met een arbeidsovereenkomst op 

deeltijdbasis kunnen bedoelde extra vrije uren opnemen naar evenredigheid van hun deeltijdpercentage (zie ook 

artikel 5.3.3).  

 

8.2.2 De vrije tijd bedraagt maximaal per kalenderjaar voor 60-jarigen :  4 uur/kwartaal 

       voor 61-jarigen :  8 uur/kwartaal 

       voor 62-jarigen : 12 uur/kwartaal 

       voor 63-jarigen : 32 uur/kwartaal 

       voor 64-jarigen : 48 uur/kwartaal  

 

Met ingang van 1 januari 2015 bedraagt de vrije tijd maximaal per kalenderjaar voor medewerkers 

  

5 jaar vóór AOW-leeftijd  :  4 uur/kwartaal 

4 jaar vóór AOW-leeftijd  :  8 uur/kwartaal 

3 jaar vóór AOW-leeftijd  : 12 uur/kwartaal 

2 jaar vóór AOW-leeftijd  : 32 uur/kwartaal 

1 jaar vóór AOW-leeftijd  : 48 uur/kwartaal  

 

8.2.3 In aansluiting op 8.2.1 en 8.2.2 kan de werknemer die in nachtdienst werkt op zijn verzoek per kalenderkwartaal 

extra vrije uren opnemen. Deze bedragen maximaal per kalenderjaar: 

 

vanaf 57,5-jarige leeftijd (m.i.v. 1 januari 2015: 59,5-jarige leeftijd)  : 16 uur/kwartaal 

vanaf 60-jarige leeftijd (m.i.v. 1 januari 2015: 62-jarige leeftijd) : 24 uur/kwartaal 

 

8.2.4 Op 31 december 2014 reeds ingegane rechten blijven gehandhaafd (worden ‘bevroren’) en stijgen mee zodra de 

medewerker op basis van artikel 8.2 aanspraak kan maken op gunstiger rechten. 

 

8.2.5 De manier waarop de extra vrije tijd wordt opgenomen wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer 

geregeld. De vrije tijd zal bij voorkeur per dag of per week worden opgenomen. 

 

 
 

Tabel bij artikel 5.5.2 (pag.8) 

 

   Verhoging AOW Opschuiven recht  Ontheffing via 

   leeftijd 

(leeftijd einde nachtdienst 

verplichting)  bedrijfsarts 

Geboortejaar    jaar maand jaar maand verhoging jaar maand 

1955  2012 65 0 57 6 nvt nvt nvt 

1956  2013 65 1 57 7 1 x 1,5 nvt nvt 

1957  2014 65 2 57 9 1 x 1,5 57 8 

1958  2015 65 3 57 10 1 x 1,5 57 9 

1959  2016 65 6 58 3 3 x 1,5 58 0 

1960  2017 65 9 58 7 3 x 1,5 58 3 

1961  2018 66 0 59 0 3 x 1,5 58 6 

1962  2019 66 4 59 6 4 x 1,5 58 10 

1963  2020 66 8 60 0 4 x 1,5 59 2 

1964  2021 67 0 60 6 4 x 1,5 59 6 

1965  2022   60 9  59 9 

1966  2023   61 0  60 0 

 

 

 

 


