
 

Onderhandelingsresultaat 20 november 2016 
 

Aan : FNV en CNV Vakmensen.nl  

Van   : Directie Cargill BV 
______________________________________________________________ 
 

 

Op 20 november 2016 hebben Cargill BV, FNV en CNV Vakmensen onderstaand 

onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor Cargill BV (voor de vestigingen 

Amsterdam, Bergen op Zoom, Rotterdam, Sas van Gent, Swalmen) met de volgende 

afspraken. 

 

1. Looptijd 
De looptijd van de cao is 18 maanden, te weten van 1 juli 2016 tot 1 januari 2018. 

 

2. Inkomen 
Per 1 juli 2016 worden salarisschalen en de salarissen verhoogd met 3,35%. De vloer in de 

vakantietoeslag wordt overeenkomstig verhoogd. 

 

3. Terugkomdagen Sas van Gent 
Per 2016 worden jaarlijks worden 8 T-uren minder in de cao opgenomen, waardoor er per: 

2016 32 uur gelden in plaats van 38 uur 

2017 24 uur gelden in plaats van 32 uur 

2018 16 uur gelden in plaats van 24 uur 

2019 8 uur gelden in plaats van 16 uur 

2020 0 uur gelden in plaats van 8 uur. 

 

4. Vakbond en financiering 
Cargill zal gedurende de looptijd van de cao de werkgeversbijdrage continueren, de 

bruto/netto-regeling voor vakbondscontributie. 

Cargill heeft in het kader van dit resultaat toegezegd het loon van de werknemers die 

hebben gestaakt voor een nieuwe cao niet te korten op het loon. Dit geldt voor alle 

medewerkers die hebben gestaakt, ook niet vakbondsleden. 

 

5. 3e jaar WW 
Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en de WGA worden 

gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in 

de brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013, 11 juli 2014, 24 november 

2015 en 18 maart 2016 zijn gemaakt. cao-partijen spreken af zich aan te zullen sluiten bij de 

op te richten nationale private uitvoerder voor de aanvullende WW/WGA, zodra deze 

bekend is. De nationale uitvoerder zal een uniforme regeling voor alle werknemers 

introduceren en voorleggen aan decentrale cao-partijen. Deze regeling nemen cao-partijen 

één op één over. 
 

6. Redactiecommissie 
Bijlage I Functieindeling wordt geupdated op basis van memo van 10 november 2016. 

De cao wordt aangepast op de nieuwe wetgeving WWZ. 

Partijen hebben voornemen om voor 1 juli 2017 afspraken te maken over wijziging van het 

cao artikel 14 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid. 


