
Onderhandelingsresultaat 
 

 

Looptijd. 12 maanden van 1 april 2015 t/m 31 maart 2016. 

 

Loonparagraaf. Een totale structurele loonontwikkeling van 2% te weten 1,25% per 1 april 2015 en 

0,75% per 1 december 2015. De vakbondsleden die gebruik maken van de fiscaalvriendelijke 

tegemoetkoming van de vakbondscontributie ontvangen in december een aanvullende bijdrage van  

€ 200 euro bruto.  

 

5-ploegendienst. Arbeidsvoorwaardelijke invoering van een 5-ploegendienstrooster per 1 april 2015 

conform het Sensus-model waarbij het aantal extra opkomstdagen verminderd wordt met 1 dag. Dat 

betekent op jaarbasis 3 opkomstdagen bestemd voor opleidingsactiviteiten.  

 

Werkgroep duurzame inzetbaarheid. Nadere omschrijving voor wat betreft samenstelling en 

opdrachtformulering volgt met dien verstande dat de volgende onderwerpen tenminste besproken 

worden.  

- Ouderenbeleid (artikel 1.17 CAO) omvormen naar duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor 

iedereen. 

- Feestdagtoeslag met name op 1e Pinksterdag en 1e Paasdag. 

- Gezonde ploegendienstroosters (3- en 5-ploegen). Het aantal opkomstdagen in de 5-

ploegendienst is met deze afspraak al met 1 gereduceerd. De commissie heeft als insteek te 

onderzoeken of het aantal opkomstdagen verder verminderd kan worden. 

- Seniorendagen versus CAO à la Carte. 

- Ontwikkelschalen in plaats van jeugdschalen. 

 

Sociaal Akkoord. Suiker Unie spreekt het committment uit uitvoering te geven aan de afspraken van 

het Sociaal Akkoord van april 2013 en de adviezen van de Stichting van de Arbeid ten aanzien van 

duur en opbouw WW. Partijen spreken daarbij ook af met elkaar in gesprek te gaan over de exacte 

uitvoering. 

Participatiewet.  

 -  Concretiseren 5 Wajongers plaatsen in de looptijd van deze CAO. 

 - Invoering aparte loonschaal voor Wajongers gebaseerd op het wettelijk minimum loon 

oplopend tot 120% van het WML in 3 stappen (passend binnen de afspraken van het Sociaal 

Akkoord).  

 

Gedifferentieerde WGA-premie. Werkgever zal gedurende de looptijd van de CAO de kosten voor 

haar rekening nemen. 

  

Redactionele check. Er zal een redactionele check van de CAO plaatsvinden met specifieke 

aandacht voor de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) die per 1 juli 2015 van kracht is geworden. 

 

AWVN-bijdrage. Werkgever zal de AWVN-bijdrage voor vakbondswerk voortzetten.  

 

Vakbondscontributie. Werkgever zal de afspraak voor de fiscale verrekening van 

vakbondscontributie gedurende de looptijd van de CAO voortzetten, indien en voor zover fiscaal en 

juridisch mogelijk. 

           

 

Wijnand Pirée  Henk Zendman  Henk van Beers Marco Vallebella 

 

 

Nijkerk, 6 juli 2015 


