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Doorbraak cao Groothandel Groenten en Fruit
Na een impasse van bijna één jaar hebben Frugi Venta en de vakorganisaties, waaronder de RMU,
alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De impasse was ontstaan doordat
werkgevers lagere loonschalen zouden willen invoeren voor inleenkrachten, toeslagen wilden
verlagen en de ouderendagen wilden aanpakken: ‘Tijd heelt alle wonden.’ De
verslechteringvoorstellen zijn ingetrokken door FrugiVenta. Op een constructieve wijze is er in
november jl. overleg gevoerd De RMU is tevreden over de uitkomst. Breng uw stem uit voor 23
december.
Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2016 (30 maanden).
Salarisverhoging
Zowel de salarisschalen A t/m I als de feitelijke lonen binnen genoemde salarisschalen worden op 1
januari 2016 met 2,8% verhoogd. De bovenschaligen, dat wil zeggen de medewerkers die niet zijn
ingedeeld in genoemde salarisschalen hebben recht op een structurele procentuele salarisverhoging
van minimaal de helft van de hiervoor genoemde verhoging.
Werkgevers die per 1 januari 2015 vrijwillig een loonsverhoging(en) hebben toegekend,
vooruitlopend, op een loonsverhoging in een later af te sluiten cao, kunnen deze eerder toegekende
loonsverhoging verrekenen met de structurele loonsverhoging van 2,8% per 1 januari 2016. Er kan
nooit minder betaald worden dan de loonsverhoging over de feitelijke en schaallonen van 1 januari
2016 van 2,8%. De eventueel te verrekenen loonsverhoging uit 2015 geldt niet voor
loonsverhogingen die het gevolg zijn geweest van promotie, bewust belonen en van de
loonsverhoging die het gevolg zijn geweest van het toekennen van functiejaren. Voorwaarde voor
deze verrekening is verder, dat destijds het voorbehoud is gemaakt dat deze loonsverhoging
verrekend kan worden met een loonsverhoging uit de eerstvolgende cao.
Voucher of eenmalig extra vrije dag
De werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is bij een bedrijf dat onder de werkingssfeer van de te
avv-en cao valt, heeft recht op een persoonlijke voucher ter waarde van € 300,--. Deze voucher kan
uitsluitend worden gebruikt voor ofwel een extern adviesgesprek over financiële consequenties
maximaal drie jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of voor een extern
loopbaangesprek als een werknemer nog niet drie jaar voor de AOW-gerechtige leeftijd zit. De
waarde van deze voucher wordt niet uitgekeerd in geld.
De werknemer kan ook kiezen voor het eenmalig opnemen van een extra vrije dag gedurende de
looptijd van deze cao, op te nemen in overleg met de werkgever. De werknemer kan geen rechten
ontlenen aan het feit dat een vrije dag in geld een lagere waarde vertegenwoordigt dan de waarde
van de voucher.

Deze voucher en de gesprekken kunnen worden aangevraagd via het Groothandelsfonds Groenten
en Fruit, door tussenkomst van CKO. 'Ga voor de voorwaarden en om een aanvraag in te dienen
naar: www.agfgroothandelsfonds.nl.
Vakbondscontributie
Gedurende de looptijd van de cao zal fiscale verrekening van de vakbondscontributie binnen de
werkkostenregeling, zoals beschreven in artikel 46, zesde lid van de cao worden gecontinueerd.
'Wachtdagen bij ziekte teruggebracht van vier naar een'
De wachtdagen, zoals beschreven in artikel 32, derde lid van de cao, worden met ingang van 1
januari 2016 vanaf de derde ziektemelding gemaximeerd op één per jaar.
Studieafspraak
Gedurende de looptijd van de cao onderzoeken werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk
de modernisering van het ouderenbeleid en het werkvenster cq. inroostering. Uitgangspunt is dat
e.e.a. kostenneutraal is, hetgeen betekent dat het resultaat van het onderzoek uitgaat van een
gelijkwaardig arbeisvoorwaardenpakket voor de werknemers, die onder de cao vallen. Het resultaat
van het onderzoek wordt als advies aan cao-partijen meegegeven bij de volgende caoonderhandelingen.
Pensioenen
Cao partijen komen overeen dat de pensioenopbouw voor werknemers in de sector 1,75% blijft, in
combinatie met de verdeling van pensioenpremie van 54% door werkgevers en 46% door
werknemers. Indien de handhaving van de pensioenopbouw een stijging van de pensioenpremie tot
gevolg heeft in 2016, komt deze stijging conform de verdeling van de pensioenpremie deels voor
rekening van werkgever, en deels voor rekening van werknemer.
Onkostenregeling internationale chauffeurs
Artikel 36 lid 1 van de cao wordt als volgt gewijzigd:
De chauffeur internationaal ontvangt per buitenlandse reis een bedrag aan verblijfskosten per 24
aaneengesloten uren. De netto vergoeding bedraagt € 45,12 per 24 aaneengesloten uren. De
onderweg gemaakte verblijfskosten bestaande uit maaltijden, overige consumpties en sanitaire
vergoedingen worden vergoed.
Het huidige artikel 36 lid 1 is onvoldoende onderbouwd voor de Belastingdienst om de
onkostenvergoeding netto uit te kunnen (blijven) keren aan de werknemers. Dit artikel is tot stand
gekomen in overleg met de Belastingdienst, de AWVN en Frugi Venta.
Redactiecommissie
Er wordt een paritaire redactiecommissie samengesteld die de teksten schrijft die samenhangen met
dit onderhandelingsresultaat voor de cao. Deze commissie zal ook aandacht besteden aan het in lijn
brengen van de cao-artikelen met de Wet Werk en Zekerheid (artikel 6, 7, 9) en de Wet Arbeid en
Zorg (artikel 28 lid 2). Deze redactiecommissie bekijkt ook of er artikelen in de cao staan die
inmiddels achterhaald zijn (artikel 24 en 25 – voor zover het gaat over de situatie voor 2012 en artikel
41 lid 1, artikel 42).
Algemeen verbindend verklaring
Cao-partijen melden de nieuwe cao aan voor algemeen verbindend verklaring bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stijging pensioenpremie naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016
In een eerder stadium hebben wij u geïnformeerd over de Bpf AvH pensioenregeling, die op u van
toepassing is. Zoals u ziet in het onderhandelingsresultaat is het opbouwpercentage (1,75%)
ongewijzigd gebleven. De voortdurend dalende rente zorgt er voor dat de verplichtingen in het
Bedrijfstakpensioenfonds AvH toenemen. Bij een gelijkblijvend opbouwpercentage (wat een
nadrukkelijke wens is van de vakorganisaties) betekent dit dat er per 1 januari 2016 naar alle
waarschijnlijk sprake zal zijn van een stijging van de pensioenpremie. Het bestuur van het
pensioenfonds beslist hierover in december 2015. Zodra de nieuwe pensioenpremie (waarvan 46%
door de werknemers en 54% door de werkgevers wordt betaald) bekend is wordt u hierover
geïnformeerd.
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik met vriendelijke groet,
Chris Baggerman,
Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid RMU

