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Suiker Unie vraagt om gematigde loonontwikkeling om pensioenen te
harmoniseren.

In de tweede ronde van de CAO-onderhandelingen met Suiker Unie heeft Suiker Unie nadrukkelijk
de wil uitge-sproken om de twee pensioenregelingen van Cosun en Suiker 2007 (voormalig CSM)
te harmoniseren. En aldus tot één regeling te komen vanaf 2012. Als start-punt voor
studiebesprekingen neemt Suiker Unie de middelloonregeling van Suiker 2007 (CSM). Men wenst
dus voor de gehele Cosun groep tot een middel-loonregeling in plaats van de Cosun
eindloonregeling te komen.
Suiker Unie vraagt de drie bonden hier-aan mee te werken en hiermee in te stemmen en vraagt hen
bovendien in verband met de verwachte hogere kos-ten (vanaf 2012: hoger opbouw- percen-tage en
lagere franchise) de loonvraag voor de CAO 2011 te matigen. Suiker Unie koppelt deze
harmonisatiewens aan het
CAO-bod dat je hieronder treft. Met an-dere woorden, wanneer de bonden niet instemmen met de
harmonisatie van de pensioenregelingen vervalt dit CAO-bod.
• Looptijd 1 jaar
• 0,75% loonstijging op 1-1-2011 en
0,5% per 1-7-2011
• WGA gedifferentieerde premie was al voor rekening voor Suiker Unie en blijft voor rekening van
Suiker Unie
(2010: 0,53% 2011:0,69%)
• Bijdrage in de Ziektekosten Verzekering naar 33 euro (is nu 30 euro)
• Reiskosten 0,17 euro per woon-werk
kilometer. Niemand gaat er ten opzich-te van de huidige reiskostenregeling op achteruit.
• Agenda van de toekomst. Suiker Unie wenst een werkgroep Leeftijd Bewust Personeelsbeleid te
starten. Deze gaat zich in de 2e helft van 2011 richten op concrete aanbevelingen voor de CAO
2012 op het terrein van modernere en leeftijdbestendige arbeidsvoorwaarden
De koppeling die Suiker Unie aanbrengt tussen harmonisatie van de pensioenen en het CAO bod
2011 betekent aldus een gematigder loonontwikkeling in 2011 voor een geïntegreerd
pensioensysteem in 2012.

Voor de drie bonden van FNV, CNV en Unie is de voorwaarde die Suiker Unie stelt aanleiding om
onze achterbannen met deze info te informeren en te raad-plegen. Immers voor velen is dit nieuw.
Tot voor kort wisten we niet beter dan dat de twee pensioenregelingen naast elkaar zouden blijven
bestaan.

Daarom aan jullie de vraag om je mening te geven over deze ontwikkeling in het CAO proces. Wat
vinden de leden van de pensioenplannen naar een middelloon-regeling? Gaan we akkoord met de
verkorte CAO procedure en het gema-tigde karakter van de CAO in 2011 in verband met de
mogelijke toekomstige
kosten voor de pensioenen?
Geef je mening aan de kaderleden of mail aan de bestuurders van je eigen bond. Met Suiker Unie is
afgesproken dat we op 17 december weer voor CAO-overleg bij elkaar komen en dat de bon-den op
basis van onder andere de reac-ties van de leden met een gezamenlijke reactie op bovenstaand
CAO-bod ko-men.



We zien jullie reacties graag tegemoet!
Namens de voltallige CAO delegatie:
Jet Grimbergen, FNV Bondgenoten j.grimbergen@bg.fnv.nl
Gerty Valkenburg, CNV Vakmensen g.valkenburg@cnvvakmensen.nl
Marco Vallebella, De Unie marco.vallebella@unie.nl


	

