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Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Cargill B.V. te Schiphol

als partij enerzijds,

en

FNV te Amsterdam,
CNV Vakmensen te Utrecht,

elk als partij ter andere zijde,

hebben overeenstemming bereikt over de navolgende pensioenregeling op basis van een
premieovereenkomst:

Artikel 1 Werkingssfeer

1. De pensioenregeling opgenomen in bijlage 1 is van toepassing op de werknemer die
op of na 1 januari 2013 in dienst is getreden van Cargill BV en valt onder de Cargill
cao1 of de Cargill Cocoa cao2, tenzij hij op of na 1 januari 2013 in dienst is getreden
op grond van een aanbieding voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor 1
januari 2013. Per 1 januari 2015 is deze pensioenregeling eveneens van toepassing
op de werknemer in dienst van Cargill BV voor wie op grond van de
arbeidsovereenkomst de cao voor de graanbe- en verwerkende industrie3 gevolgd
wordt.

2. In het pensioenreglement is opgenomen met ingang van welke datum de werknemer
aanspraken verwerft ingevolge deze pensioenregeling.

3. In deze pensioenregeling is voorzien in een aantal automatische aanpassingen. Het
pensioenreglement beschrijft uitsluitend de huidige situatie en wordt aangepast op
het moment dat een automatische aanpassing ingevolge deze pensioenregeling zich
voordoet.

Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie

De beschikbare premie en werknemersbijdrage voor de pensioenregeling is
opgenomen in artikel 7 resp. artikel 10 van bijlage 1.

Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen

1. Partijen verplichten zich met alle hun ten diensten staande middelen nakoming van
deze overeenkomst te zullen bevorderen, generlei actie te zullen voeren of te

1 cao nr. 510. (www.cao.minszw.nl)
2 cao nr. 1111. (www.cao.minszw.nl)
3 Cao nr. 148. (www.cao.minszw.nl) Deze sector cao wordt door Cargill BV voor bepaalde onderdelen
en voor een bepaalde groep aangewezen werknemers vrijwillig gevolgd.
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bevorderen welke beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst op een andere
wijze dan omschreven in de artikelen 5,6 en 7 en deze overeenkomst naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen.

2. In geval van een geschil, verband houdende met de uitlegging, toepassing of
nakoming van deze overeenkomst, beweerde niet-nakoming van de bij deze
overeenkomst opgelegde verplichtingen daaronder begrepen, zullen partijen geen
staking c.q. uitsluiting toepassen of bevorderen.

3. De werkgever verbindt zich geen werknemer in dienst te nemen op voorwaarden
welke strijdig zijn met het bepaalde in deze pensioenregeling.

Artikel 4 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Vanaf de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer
eindigt anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioendatum verwerft de
werknemer geen aanspraken op pensioen meer, behoudens een eventuele
voortzetting van verwerving volgens het pensioenreglement.

Artikel 5 Aanpassing van de pensioenregeling

1. De werkgever behoudt zich na het eindigen van de cao het recht voor deze
pensioenregeling te wijzigen of te beëindigen. De werkgever kan uitsluitend gebruik
maken van dit voorbehoud indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft
dat het belang van de deelnemer dat door de wijziging zou worden geschaad
daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Artikel 6 lid 2 is
van overeenkomstige toepassing.

2. De werkgever behoudt zich na het eindigen van de cao het recht voor de bijdrage
aan de pensioenregeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van een
ingrijpende wijziging van omstandigheden. Wanneer de werkgever het voornemen
heeft van dit recht gebruik te maken deelt hij dit onverwijld schriftelijk mee aan het
fonds en aan de werknemer. Artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Openbreekclausule

1. Indien er zich tijdens de looptijd van deze CAO bijzondere omstandigheden van
algemeen sociaal-economische aard dan wel zich anders dan de in artikel 19 van
genoemde wijzigingen voordoen in de sociale verzekeringswetten, fiscale,
pensioenwet- en regelgeving, die gevolgen hebben voor deze CAO, treden partijen
over de gevolgen van deze wijzigingen zo spoedig mogelijk in overleg.

2. Indien het overleg bedoeld in lid 1 niet binnen twee maanden tot overeenstemming
heeft geleid, zijn partijen bevoegd deze CAO met een termijn van één maand op te
zeggen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur overeenkomst

1. Deze CAO treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en geldt tot en met 31
december 2017

2. De als bijlage 1 in deze cao opgenomen pensioenregeling is laatstelijk tussentijds
gewijzigd per 1 januari 2017.
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3. Behoudens opzegging ten minste twaalf maanden voor het einde van deze CAO,
wordt deze geacht telkens met twaalf maanden te zijn verlengd.

Aldus opgesteld en getekend ter respectieve vestigingsplaatsen

Partij ter ene zijde: Partijen ter andere zijde:

Cargill B.V. te Schiphol FNV te Amsterdam
Directie CNV Vakmensen te Utrecht
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Bijlage 1
Pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst van Cargill BV

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. In deze pensioenregeling gelden de begrippen zoals deze zijn opgenomen in het
pensioenreglement van de pensioenuitvoerder waarmee de werkgever een
uitvoeringsovereenkomst is aangegaan.

2. Daarnaast wordt in deze pensioenregeling verstaan onder:

Pensioendatum De eerste dag van de maand volgend op of samenvallend
met de datum waarop de werknemer de 67-jarige leeftijd
bereikt;

Pensioenuitvoerder De door de werkgever geselecteerde pensioenuitvoerder in
de zin van artikel 1 van de Pensioenwet die deze
pensioenregeling uitvoert; vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari
2020 is dat Cappital.

Pensioenreglement Het voor de werknemer toepasselijke pensioenreglement
van de pensioenuitvoerder.

Uitvoeringsovereenkomst De in artikel 3 lid 3 genoemde overeenkomst, met inbegrip
van de daarbij behorende bijlagen en
verzekeringsvoorwaarden.

Wet LB Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze pensioenregeling maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst van de werknemer en geldt
uitsluitend voor zover deze van toepassing is verklaard in die arbeidsovereenkomst. In het
pensioenreglement is opgenomen met ingang van welke datum de werknemer aanspraken verwerft
ingevolge deze pensioenregeling.

In deze pensioenregeling is voorzien in een aantal automatische aanpassingen. Het pensioenreglement
beschrijft uitsluitend de huidige situatie en wordt aangepast op het moment dat een automatische
aanpassing ingevolge deze pensioenregeling zich voordoet.

Artikel 3. Uitvoering pensioenregeling

1. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door de pensioenuitvoerder, met inachtneming van
het pensioenreglement.

2. Het pensioenreglement van de pensioenuitvoerder is als bijlage aan deze pensioenregeling
gehecht.

3. De werkgever heeft aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling voldaan
door een uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van de Pensioenwet aan te gaan en
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in stand te houden met de pensioenuitvoerder ter uitvoering van deze pensioenregeling en aan
zijn verplichtingen uit hoofde van die uitvoeringsovereenkomst te voldoen.

4. De werknemers en hun nabestaanden kunnen de rechten uit hoofde van deze pensioenregeling
uitsluitend uitoefenen jegens de pensioenuitvoerder die (het betreffende deel van) de
pensioenregeling uitvoert, mits en voor zover de werkgever de uitvoeringsovereenkomst is
nagekomen.

Artikel 4. Pensioengevend loon

1. Het pensioengevend loon wordt vastgesteld op de datum waarop de werknemer aanspraken
ingevolge deze pensioenregeling gaat verwerven en vervolgens jaarlijks op 1 januari.

2. Het pensioengevend salaris in enig kalenderjaar wordt gevormd door het vaste bruto-
jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, een eventuele dertiende maand, een eventuele
eindejaarsuitkering en eventuele vaste toeslagen waarover vakantiegeld en een eventuele
dertiende maand wordt berekend.

3. Het pensioengevend loon gaat op basis van een volledige arbeidsduur niet uit boven het
maximale pensioengevend loon in de zin van artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting
1964.

Artikel 5. Pensioengrondslag

1. De pensioengrondslag wordt vastgesteld op de dag van opneming in de pensioenregeling
vervolgens jaarlijks op 1 januari.

2. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend loon, verminderd met de franchise.

3. De franchise is gelijk aan 100/75 van het op 1 januari van het jaar van vaststelling
van de pensioengrondslag geldende bruto-ouderdomspensioen, inclusief de
vakantie-uitkering, ingevolge de AOW (zonder toeslagen) voor één gehuwde,
afgerond naar boven op een veelvoud van € 1,- .

4. Een verlaging van de pensioengrondslag leidt niet tot een verlaging van de aanspraken
pensioen die tot die datum zijn opgebouwd.

5. Verhogingen van de pensioengrondslag worden niet in aanmerking genomen voor de
vaststelling van pensioenaanspraken voor zover deze in het pensioenreglement van de
pensioenuitvoerder zijn uitgezonderd.

Artikel 6. Aanspraken

1. De werknemer heeft aanspraak op:
a. Een jaarlijkse beschikbare premie die wordt vastgesteld en aangewend met inachtneming

van het pensioenreglement;
b. Een levenslang partnerpensioen, dat ingaat bij overlijden van de werknemer tijdens de

dienstbetrekking met de werkgever dat wordt vastgesteld op basis van het
pensioenreglement en met inachtneming van het volgens deze pensioenregeling geldende
opbouwpercentage;

c. Een tijdelijk wezenpensioen, dat ingaat bij overlijden van de werknemer tijdens de
dienstbetrekking met de werkgever dat wordt vastgesteld op basis van het
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pensioenreglement en met inachtneming van het volgens deze pensioenregeling geldende
opbouwpercentage.

2. Het deel van deze pensioenregeling als genoemd lid 1 onder a is een premieovereenkomst in
de zin van de Pensioenwet.

a. Het deel van deze pensioenregeling als genoemd in lid 1 onder b en c is een
uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet.
b.

3. De aanspraken van de werknemer en de verplichtingen van de pensioenuitvoerder en de
werkgever worden mede bepaald door de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement.

4. Aanspraken ingevolge deze pensioenregeling en uitbreidingen of verhogingen daarvan, komen
niet eerder tot stand dan nadat de pensioenuitvoerder deze heeft geaccepteerd, conform het
daartoe bepaalde in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. Dit kan ertoe
leiden dat aanspraken dan wel uitbreiding of verhogingen daarvan niet of niet volledig tot
stand komen.

5. Op de aanspraken zijn beperkingen van toepassing zoals opgenomen in het
pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

6. Op de beschikbare premies kunnen kosten worden ingehouden met inachtneming van het
pensioenreglement. Het resterende deel van de beschikbare premie wordt aangewend volgens
het pensioenreglement.

7. De pensioenaanspraken dienen te allen tijde te blijven binnen de grenzen voor een
pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Voor zover de pensioenaanspraken daarboven uit
zouden gaan, bestaat geen aanspraak op dat pensioen. De wijze van vaststelling en
bestemming van dat overschot zijn uitgewerkt in het pensioenreglement.

8. Voor werknemers die minder dan de volledige arbeidstijd werkzaam zijn, worden naar
evenredigheid pensioenaanspraken verleend die ingeval van een volledige arbeidstijd zouden
zijn verkregen, met inachtneming van het daartoe bepaalde in het pensioenreglement.

Artikel 7. Beschikbare premie

1. De beschikbare premie wordt gedurende de dienstbetrekking met de werkgever vastgesteld
op de volgens het pensioenreglement vastgestelde tijdstippen, met inachtneming van dat
pensioenreglement en dit artikel.

2. De beschikbare premie op jaarbasis wordt uitgedrukt in een percentage van de
pensioengrondslag. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de leeftijd van de
werknemer op de peildatum en wordt tot 1 januari 2023 vastgesteld volgens de onderstaande
tabel.
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Leeftijd Percentage
pensioengrondslag

van 21 tot 25 jaar 8,0

van 25 tot 30 jaar 9,3

van 30 tot 35 jaar 10,8

van 35 tot 40 jaar 12,5

van 40 tot 45 jaar 14,6

van 45 tot 50 jaar 17,0

van 50 tot 55 jaar 19,8

van 55 tot 60 jaar 23,3

van 60 tot 65 jaar 27,7

van 65 tot
pensioneren

31,5

3. De beschikbare premie wordt per de ingangsdatum van een uitvoeringsovereenkomst voor de
duur van die uitvoeringsovereenkomst verhoogd met een leeftijdsonafhankelijke procentuele
opslag indien de marktrente die ten grondslag ligt aan verzekeringstarieven lager is dan 3%.
Deze procentuele opslag zal niet uitgaan boven 30% van de som van de beschikbare premies
zoals deze worden vastgesteld volgens lid 2.

4. Indien de werknemer minder dan de normale arbeidsduur werkt bij de werkgever wordt de
beschikbare premie op basis van volledige arbeidsduur verlaagd door deze te
vermenigvuldigen met de deeltijdfactor.

5. De som van de beschikbare premies die volgens dit artikel voor de deelnemers wordt
vastgesteld, inclusief de in lid 3 genoemde opslag en verminderd met de som van de volgens
deze pensioenregeling vastgestelde deelnemersbijdragen, gaat niet uit boven een door de
werkgever vast te stellen percentage van de som van de volgens het pensioenreglement
vastgestelde jaarsalarissen. Tot 1 januari 2023 is dat percentage vastgesteld op 13. Bij een
overschrijding worden – in overleg met de centrale ondernemingsraad van de werkgever en
de bij de toepasselijke CAO’s betrokken vakorganisaties – de beschikbare premies voor alle
deelnemers met een gelijk percentage verlaagd en/of wordt de deelnemersbijdrage voor alle
deelnemers met een gelijk percentage verhoogd, zodanig dat het geldende vastgestelde
percentage weer wordt bereikt.

6. Voor de periode gelegen tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 leidt lid 3 in combinatie met
lid 5 tot een opslag op de beschikbare premie volgens lid 2 van 21,45%.

Artikel 8. Partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden gedurende de
dienstbetrekking

1. Het jaarlijkse partnerpensioen wordt vastgesteld met inachtneming van het pensioenreglement
op basis van een jaarlijks opbouwpercentage van 1,313 en de gemiddelde pensioengrondslag.

2. Het jaarlijkse wezenpensioen wordt vastgesteld met inachtneming van het pensioenreglement
op basis van een jaarlijks opbouwpercentage van 0,263 en de gemiddelde pensioengrondslag.
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3. Het jaarlijks partner- en wezenpensioen worden uitgekeerd conform het pensioenreglement en
zal na ingang jaarlijks stijgen met 1% met inachtneming van de methode zoals uitgewerkt in
het pensioenreglement.

4. Het partner- en wezenpensioen zijn afhankelijk van de bereikbare dienstjaren bij de
werkgever tot de pensioendatum. Onder dienstjaar wordt daarbij verstaan elk jaar dat de
werknemer in dienst is bij de werkgever gelegen na de datum waarop de werknemer als
deelnemer in de pensioenregeling is opgenomen, zoals uitgewerkt in het pensioenreglement
van de pensioenuitvoerder. Een dienstjaar loopt parallel met een kalenderjaar. Gedeelten van
een jaar worden naar evenredigheid in aanmerking genomen en worden vastgesteld volgens
het pensioenreglement van de pensioenuitvoerder.

Artikel 9. Toeslagen

1. Een pensioenuitvoerder kan de keuze bieden om de beschikbare premie of een deel
van de opgebouwde beleggingswaarde al vóór ingang van het pensioen aan te
wenden voor inkoop van een vastgestelde uitkering in de zin van artikel 10a van de
Pensioenwet. In dat geval kan dit artikel van toepassing zijn.

2. Het verstrekken van toeslagen is afhankelijk van de geldende
uitvoeringsovereenkomst. Voor zover overrendement beschikbaar komt voor het
verlenen van toeslagen zal dat daarvoor beschikbare overrendement worden
aangewend voor het verlenen van toeslagen op de ingevolge lid 1 door werknemers
bij die pensioenuitvoerder verworven pensioenen.

3. Toeslagverlening op grond van dit artikel is voorwaardelijke en volledig afhankelijk
van de voorwaarden zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Er bestaat
geen enkele ambitie om toeslagen te verlenen op grond van deze pensioenregeling.
Verlening van toeslagen vindt niet plaats indien dit ertoe zou leiden dat geen sprake
meer is van een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.

4. Een pensioen- en aanspraakgerechtigde kan geen rechten of verwachtingen
ontlenen uit hoofde van de voorgaande leden van dit artikel.

5. Toeslagen op grond van dit artikel worden niet verleend op het partnerpensioen bij
overlijden tijdens de dienstbetrekking en op het wezenpensioen bij overlijden tijdens
de dienstbetrekking.

Artikel 10. Werknemersbijdrage

1. De werknemer is verplicht jaarlijks bij te dragen in de kosten van de
pensioenregeling.

2. De eigen bijdrage van de werknemer bedraagt voor het gedeelte van het
pensioengevende loon dat lager is dan de salarisgrens 5% van de
pensioengrondslag, waarbij het pensioengevende loon voor de vaststelling van die
pensioengrondslag maximaal gelijk is aan de salarisgrens. Voor het gedeelte van het
pensioengevende loon dat uitgaat boven de salarisgrens bedraagt de eigen bijdrage
7% van dat gedeelte van het pensioengevende loon.
De salarisgrens bedraagt op 1 januari 2017 € 51.378. Deze grens wordt jaarlijks op 1
januari verhoogd met de procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer
alle huishoudens in oktober van het voorgaande jaar ten opzichte van oktober in het
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jaar daaraan voorafgaand. De eigen bijdrage zal tot 1 januari 2023, niet beneden
deze percentages worden vastgesteld.

3. Voor werknemers die minder dan de volledige arbeidsduur werkzaam zijn, wordt de
eigen bijdrage vastgesteld naar evenredigheid van de eigen bijdrage die zou gelden
die ingeval van een volledige arbeidstijd.

4. In de mate waarin de pensioenuitvoerder premievrijstelling wegens
arbeidsongeschiktheid verleent op de verschuldigde premie, is de werknemer de
eigen bijdrage niet verschuldigd, met inachtneming van het daartoe bepaalde in het
pensioenreglement.

5. De werkgever houdt de bijdragen van de deelnemer in op zijn/haar salaris in
dezelfde termijnen als waarin het salaris wordt uitbetaald.

Artikel 11. Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid

1. De werknemer heeft, indien hij tijdens zijn dienstbetrekking met de werkgever
arbeidsongeschikt wordt, met inachtneming van het bepaalde in het pensioenreglement, recht
op gehele of gedeeltelijke premievrije voortzetting van de pensioenverzekering tot uiterlijk de
in dit verband in het pensioenreglement genoemde datum.

2. De arbeidsongeschiktheid en de mate daarvan evenals de mate waarin de
pensioenverzekering wordt voortgezet, worden vastgesteld volgens het pensioenreglement.

Artikel 12. Keuzemogelijkheden

De werknemer kan gebruik maken van de keuzemogelijkheden die de pensioenuitvoerder heeft
opgenomen in het pensioenreglement, met dien verstande dat gebruikmaking van een
keuzemogelijkheid er niet toe mag leiden dat geen sprake meer is van een pensioenregeling in de zin
van de Wet LB. De keuzemogelijkheden zijn uitsluitend afhankelijk van de mogelijkheden die de
betreffende pensioenuitvoerder biedt in de uitvoeringsovereenkomst en maken geen onderdeel uit van
deze pensioenregeling.

Artikel 13. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Vanaf de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt anders dan
door overlijden of het bereiken van de pensioendatum verwerft de werknemer geen aanspraken op
pensioen meer, behoudens een eventuele voortzetting van verwerving volgens het pensioenreglement.

Artikel 14. Aanpassing van de pensioenregeling

3. De werkgever behoudt zich het recht voor deze pensioenregeling te wijzigen of te beëindigen.
De werkgever kan uitsluitend gebruik maken van dit voorbehoud indien hij daarbij een
zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de deelnemer dat door de wijziging zou
worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

4. De werkgever behoudt zich het recht voor de bijdrage aan de pensioenregeling geheel of
gedeeltelijk te beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden.
Wanneer de werkgever het voornemen heeft van dit recht gebruik te maken deelt hij dit
onverwijld schriftelijk mee aan het fonds en aan de werknemer.
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5. Bij iedere verlaging van de maximale beschikbare premies zoals die worden vastgesteld bij en
krachtens artikel 18a lid 3 van de Wet op de loonbelasting 1964 na 1 januari 2017, worden de
beschikbare premies ingevolge deze pensioenregeling met hetzelfde percentage verlaagd als
de maximale beschikbare, doch uitsluitend voor zover die verlaging het gevolg is van
verhoging van de leeftijd als bedoeld in lid 4. De maximale beschikbare premies worden
steeds vastgesteld volgens het voor die periode relevante besluit van de staatssecretaris van
Financiën.

6. Bij iedere verhoging van de in artikel 18a lid 6 van de Wet op de loonbelasting 1964
opgenomen leeftijd (in 2014: 67) na 1 januari 2015, wordt de pensioendatum verhoogd naar
eerste dag van de maand volgend op of samenvallend met de datum waarop de volgens de 18a
lid 6 van de Wet LB geldende leeftijd wordt bereikt.

7. Indien op enig moment de maximale beschikbare premies zoals die gelden bij en krachtens
artikel 18a lid 3 van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verhoogd, heeft dit geen
consequenties voor de beschikbare premies waarop de deelnemer ingevolge deze
pensioenregeling recht heeft.

8. Zodra de pensioenregeling ingevolge dit artikel (automatisch) wijzigt, stelt de
pensioenuitvoerder een nieuw pensioenreglement op, met inachtneming van de
uitvoeringsovereenkomst. Deze automatische aanpassingen zijn een vast onderdeel van de
pensioenregeling, waarmee de deelnemer bij voorbaat heeft ingestemd door te gaan
deelnemen aan deze pensioenregeling.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze pensioenregeling is in werking getreden per 1 januari 2013 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari
2017. De pensioenregeling vervangt vanaf 1 januari 2017 voor de verwerving van aanspraken vanaf
die datum de pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst die gold op 31 december 2016.
Voor de tot 2017 verworven aanspraken blijft de pensioenregeling gelden zoals deze luidde op 31
december 2016.

Voor werknemers die op 1 januari 2016 recht op premievrije voortzetting wegens
arbeidsongeschiktheid hebben, blijft voor die voortzetting de op 31 december 2016 geldende
pensioenregeling van kracht. Voor een toename van arbeidsongeschiktheid op of na deze datum
geldt deze pensioenregeling voor de voortzetting, met inachtneming van het pensioenreglement.


