
                                                     
Rotterdam, 24 mei 2012, jg 

CAO- RESULTAAT  SUIKER UNIE                                                                                                                     

         PENSIOENDISCUSSIE LOSGEKOPPELD 

Beste Vakbondsleden, 
 
Na een aantal niet makkelijk te noemen onderhandelingsrondes hebben we dan toch 
eindelijk gisteren een CAO-resultaat bereikt. Om hiertoe te komen hebben we met zijn allen 
veel inzet en creativiteit aan de dag moeten leggen. De enorm hoge opkomst op de 
ledenbijeenkomsten hebben een belangrijke bijdrage gehad aan het resultaat. 
 
In grote lijnen is afgesproken: 
* Dat de pensioendiscussie na deze CAO overeenkomst vervolgd zal worden. Hiermee 
hebben we jullie eis dat pensioen en CAO losgekoppeld moesten worden gerealiseerd.          
Wel zullen we dit jaar de pensioendiscussie moeten voortzetten. We zullen dit in nauw 
overleg met jullie, de leden, doen! 
* Materieel zouden we gaan voor een goed resultaat passend bij de markt en de resultaten 
van Suiker Unie. We hebben daarin een structurele loonsverhoging aan het eind van het 
contract van 2,3% gehaald en een eenmalige betaling aan het begin van het contract van 
3% met een minimum van 1500 euro. Tijdens de ledenvergaderingen zullen we een 
toelichting geven op deze materiële paragraaf. 
*Snipperen tijdens de campagne. We constateerden dat de werkdruk hoog is en dat vrijaf 
nemen in de campagne te duur bij exacte betaling. De afspraak om globaal te betalen (dat is 
niet anders dan dat je over alle dagen 40% ploegentoeslag; krijgt ook voor vrije dagen) 
hebben we uiteindelijk in nauw overleg met de kaderleden van de bonden gemaakt.   
*De reiskostenvergoeding wordt verhoogd tot 0,19 c pkm en de campagnewerknemers 
krijgen een betere vergoeding gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte dagen. 
* de WGA premie is voor rekening van Suiker Unie 
 
We nodigen jullie allen uit in gezamenlijke vakbondledenvergaderingen om je oordeel over 
dit CAO resultaat te geven en afspraken te maken over het vervolg van de 
pensioendiscussie op:  
***Maandag 4 juni 2012 in Dinteloord om 16.00 uur in de kantine (ook voor Puttershoek 
en Roosendaal)  
***Donderdag 7 juni 2012 in Vierverlaten om 16.00uur in de kantine 
  

Met vriendelijke groeten namens de onderhandelingsdelegaties van FNV, CNV en Unie, 
Jet Grimbergen,  bestuurder FNV Bondgenoten                                                                                (bijlage) 



 

AFSPRAKEN CAO-OVERLEG SUIKER UNIE D.D. 23 MEI 2012 

 

1. Pensioenafspraak 

Partijen betrokken bij het CAO-overleg van Suiker Unie komen het volgende overeen. 

Na afronding van het CAO-overleg 2012 zullen de onderhandelingen starten over het tot 

stand brengen van een nieuwe pensioenregeling voor Suiker Unie waarbij onder andere de 

nieuwe sterftetafels en het pensioenakkoord aan de orde komen. Suiker Unie zal het 

voorstellenpakket d.d. 28 maart 2012 inbrengen. Partijen zullen een uiterste inzet plegen 

om de onderhandelingen voor 1 januari 2013 af te ronden. Hiervoor zal na het CAO-

overleg een tijdpad vastgesteld worden. In dit traject kunnen de vakverenigingen zich 

laten bijstaan door een pensioenadviseur. Tussentijds zal er ruimte zijn voor de 

vakorganisaties om te overleggen met de achterban.  

2. Looptijd 

 De looptijd van de CAO is 12 maanden (1 april 2012 tot 1 april 2013). 

3. Eenmalige uitkering 

Bij het bereiken van het akkoord zal bij de eerstvolgende betaling een eenmalige bruto 

uitkering worden verstrekt van 3% over 12x het maandsalaris plus vakantietoeslag en  

eindejaarsuitkering. Hierbij geldt een minimum van € 1500 bruto. 

4. Salarisverhoging 

 De salarissen en de salarisschalen zullen per 1 februari 2013 worden verhoogd met 2,3%.  

5. Reiskostenvergoeding woonwerkverkeer 

De basis voor de kilometervergoeding woonwerkverkeer wordt verhoogd naar € 0,19/km. 

Voor tijdelijke medewerkers in de campagne zal een dagvergoeding op basis van € 

0,19/km voor woonwerkverkeer gaan gelden. 

6. Nieuwe vakantiewetgeving 

Gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid loopt de opbouw van verlof door alsof 

men arbeidsgeschikt is.  

Tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid wordt in principe naar rato van de duur van 

arbeidsongeschiktheid verlof opgenomen, met dien verstande dat de opname van verlof  

medisch gezien verantwoord en mogelijk is. 

De mogelijkheid blijft bestaan dat tot maximaal 250 dagen gespaard kan worden via CAO 

à la Carte. Dit betekent dat alle verlofdagen/CAO à la Carte-dagen in tegenstelling tot 

nieuwe wetgeving geen beperkte geldigheid krijgen.  

 



\7. Wajong 

Werkgever spreekt de intentie uit om in deze CAO-periode werkgelegenheid te bieden aan 

een drietal Wajongers. 

8. Gedifferentieerde WGA-premie 

Gedurende de looptijd van de CAO zal werkgever  de volledige gedifferentieerde WGA 

premie voor zijn rekening nemen. 

9. Werkgeversbijdrage 

 De bestaande regeling zal worden gecontinueerd. 

10. Vakbondscontributie 

 Medewerking van Suiker Unie aan de fiscale verrekening van de vakbondscontributie zal               

worden gecontinueerd.                                                                                                                                 

11. Levensfasebeleid/duurzame inzetbaarheid 

In het voorjaar van 2013 zal het overleg in de gezamenlijke werkgroep levensfasebeleid 

worden voortgezet.  Onderwerpen als persoonlijke opleidingsplannen en -budgetten 

kunnen door deze werkgroep nader worden onderzocht. Bovendien zal aandacht worden 

besteed aan de vitaliteitsregeling en de mogelijkheden van ploegenroosters. 

12. Globaal betalen 

Om snipperen in de campagne verder te stimuleren, is het belangrijk dat medewerkers 

geen financieel nadeel hebben van het opnemen van een verlofdag in de campagne. 

Afgesproken is dat voor de campagnebetaling voortaan wordt uitgegaan van de 

systematiek van globaal betalen. Bij globaal betalen wordt een verlofdag op dezelfde 

wijze betaald als een gewerkte dag (inclusief ploegentoeslag). Start en beëindiging van het 

betalen van de campagneploegentoeslag vindt per sectie/afdeling collectief plaats. 

13. Sensus 

In het Periodiek Overleg zullen de afspraken terzake van de 5-ploegendienst bij Sensus 

worden geëvalueerd.  

14. Uitzendkrachten 

Suiker Unie zal conform het bepaalde in art.1.6 van de CAO in het Periodiek Overleg een 

overzicht verstrekken van de aantallen uitzendkrachten en de plaatsen waar deze worden 

ingezet.  

De gehanteerde systematiek terzake van het inzetten van campagnemedewerkers als losse 

werknemers zal in Dinteloord niet worden gewijzigd. Deze afspraak zal  in het protocol 

worden opgenomen. 

 



 

15. Bedrijfsongeval 

In geval van een bedrijfsongeval zal Suiker Unie een positieve grondhouding hanteren 

daar waar het de vergoeding van de ziektekosten  en onkosten tgv het bedrijfsongeval 

betreft. Deze afspraak zal in het protocol worden opgenomen. 

 

Partijen stellen vast een onderhandelingsresultaat te hebben bereikt wat door de vakorganisaties   

positief aan de leden zal worden voorgelegd. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


