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Afspraken cao 2015 – 2016  
 

 2 jarige cao 2,0% per 1 januari 2015 en  2,0% 1 januari 2016 

 Tegen overlegging van betalingsbewijs vergoedt werkgever € 100,-- uit WKR ter 

ondersteuning van het vakbondslidmaatschap. Indien er geen vrije ruimte meer is in de 

WKR zal de werkgever de € 100,-- bruto vergoeden. 

 Ontwikkelen loopbaanscan max 15.000 euro uit het Sociaal Fonds. Onderzoek HRM-

audit mogelijkheden in de branche. Eenmalig  €100.000 uit het sociaal fonds voor niet 

branche gerelateerde opleidingen . Regeling nader in het GO te bepalen. Daarnaast uit 

het Sociaal fonds 100.000 euro ter beschikking voor afronding ZOL. Per medewerker 

maximaal 100 euro. Regeling nader in GO uit te werken. Alle voorstellen met betrekking 

tot DIM worden nader in werkgroep DIM besproken. Deze vergoedingen zullen niet 

verrekend worden met transitievergoedingen. 

 Opnemen tekst conform Stichting van de Arbeid ten aanzien van de reparatie 3e WW-

jaar.  

 Sociale partners hebben het besluit genomen om zowel de pensioenpremie als het 

franchiseniveau op hetzelfde niveau te houden als in 2014.  

Voor 2015  zullen een pensioenpremie van 27,6% en een franchiseniveau van € 13.449, 

- gelden. 

De afspraak waarop de ingangsdatum van pensioen ingaat op de 1e van de maand 

waarin de deelnemer de leeftijd van 67 jaar bereikt, willen sociale partners blijven 

handhaven. Het maximum pensioengevend loon blijft in 2015 € 57.156, -.  

De basisregeling voor Zoetwaren geldt tot deze grens. 

Vanaf € 57.156, - kan een excedentregeling worden uitgevoerd voor die werkgevers die 

daarvoor (vrijwillig) bij Zoetwaren zijn aangesloten. Deze excedentregeling geldt tot een 

maximum loon van € 100.000. Boven een loongrens van € 100.000, - is pensioenopbouw 

uit het bruto loon fiscaal niet langer mogelijk. 

 Afschaffen schaal 1. Opnemen A-periodiek onder 0 periodieken groep 2. Niveau gelijk 

aan 0-periodieken oude groep 1. Thans  € 1650 (maand) respectievelijk € 1518 (periode) 

nog te verhogen met afgesproken salarisverhoging. Een werknemer kan maximaal 26 

weken binnen de zoetwaren in deze periodiek verloond worden. Deze periode van 26 

weken is van toepassing op nieuwe instroom na 1 januari 2015  en voor uitzendkrachten 

die op 1 januari 2015 reeds in de onderneming werkzaam zijn voor de resterende 

periode tot 26 weken.  

 Paritair pilotonderzoek om te onderzoeken of de huidige regelingen voldoende flexibiliteit 

bieden om werkgevers te ondersteunen, bij nader te bepalen bedrijven uit de 

zoetwarenbranche.  

 Harmonisatie art. 16 lid 1 sub a en b naar 22 weken. 

 art. 18 fiscaal compliant maken.   
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