Aan alle leden, werkzaam in de Groothandel Groenten en Fruit

Veenendaal, 14 december 2016

Cao-overleg Groothandel Groenten en Fruit in impasse
Geachte,
Op dinsdag 6 december jl. hebben we als gezamenlijke vakverenigingen, waaronder de RMU, voor de
3e keer onderhandeld met de cao-commissie van het GroentenFruit Huis, voor een nieuwe cao in de
Groothandel Groenten en Fruit. Werkgevers willen een meer eigentijdse cao met
arbeidsvoorwaarden, die beter zouden passen bij de tijdgeest van een 7 keer 24-uurs economie. Ook
uw vakorganisatie staat open voor vernieuwing, maar niet tegen elke prijs. Het liefst zouden de
werkgevers afspraken willen maken voor meer flexibiliteit zonder daarvoor een prijs te willen
betalen. Dit onder het mom van kostenneutraliteit.
Rapportage gezamenlijk cao-onderzoek Groothandel Groenten en Fruit
Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren hebben werkgroepen onderzoek gedaan naar
modernisering van het ouderenbeleid en het werkvenster cq inroostering. Ook de RMU heeft
daaraan deelgenomen. Uitgangspunt was dat het resultaat van dit onderzoek werd uitgewerkt in
voorstellen en adviezen voor aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, die gelijkwaardig zijn aan de
arbeidsvoorwaarden in de huidige cao. Half september is het rapport uitgebracht. Daarna zijn ook de
cao-onderhandelingen van start gegaan.
Over de adviezen moet onderhandeld worden aangezien er als het bijvoorbeeld gaat om de
modernisering van het ouderenbeleid voorstellen in staan die de vakorganisaties meer aanspreken
dan de werkgevers, terwijl er anderzijds ten aanzien van modernisering van het werkvenster cq
inroostering voorstellen in staan die werkgevers meer aanspreken dan de vakorganisaties. De
voorstellen van de werkgevers ten aanzien het werkvenster, de inroostering en het toeslagenrooster
gingen de RMU veel te ver zonder dat daar compensatie tegenover stond.
Verbazing
Wat schetst onze verbazing? Van werkgeverszijde werd medegedeeld, dat zij de vorige keer te
optimistisch waren geweest en hun voorstellen voor bijvoorbeeld een 3-, 4-, of 5-ploegendienst te
vooruitstrevend waren. Lang niet alle werkgevers hebben dezelfde behoefte als het gaat om meer
flexibiliteit.
Waar gaat het om wat de werkgevers betreft?
Modernisering rooster:
Wat de werkgevers betreft was hun voorstel om een 3-,4-, of 5-ploegendienst mogelijk te maken van
tafel, maar werd er voorgesteld om in overleg met de Ondernemingsraad (OR) afspraken te maken
over verkorting van de aanzegtermijn van de roosters. Nu moeten roosters 28 dagen van tevoren
bekend zijn gemaakt. Worden hier geen afspraken over gemaakt dan geldt onverkort de
Arbeidstijdenwet (ATW) (28 dagen termijn).

De werkgevers stellen ook voor om de zogenaamde bandbreedte van de normale diensttijd te
verruimen. Nu staat er in artikel 10, lid 3 van de huidige cao dat de werkgever een normale flexibele
diensttijd kan invoeren door:






Over een periode van maximaal 3 maanden een schema van verdeling van de normale
diensttijd op te stellen, waarbij de werknemers die zijn aangesteld voor de normale
wekelijkse diensttijd tenminste 36 uur en ten hoogste 40 uur werken.
Over een periode van 6 maanden een verdeling van de normale diensttijd op te stellen, van
niet minder dan 34 uur en niet meer dan 42 uur per week op basis van een vijfdaagse
werkweek.
Gemiddeld 38 uur per week.

De werkgevers stellen voor om de huidige twee bepalingen in dit artikel samen te voegen tot één
bepaling die uitgaat van een bandbreedte van 32-44 uur op jaarbasis en een gemiddelde arbeidsduur
van 38 uur, in plaats van 34-42 uur. Daarnaast stellen de werkgevers voor om in de cao de
mogelijkheid op te nemen om op bedrijfsniveau – overleg werkgever en medezeggenschap (OR) –
een nog (iets) ruimere bandbreedte af te spreken. Een ander met inachtneming van de
Arbeidstijdenwet (ATW).
Ook willen de werkgevers dat alle medewerkers tot en met functiegroep G binnen de normale
diensttijd maximaal 35 zaterdagen per jaar ingezet moeten kunnen worden. Voor de functiegroepen
A en B is dat in de huidige cao maximaal 26 zaterdagen per jaar, zie artikel 11 lid 3 cao.
Met deze voorstellen zijn de inzetmogelijkheden van de werknemers dus flink toegenomen. De
bedoeling van de werkgevers is om de inzet van flex-krachten (uitzendkrachten) terug te draaien.
Hierdoor worden namelijk meer mogelijkheden gecreëerd om de vaste medewerkers bij ‘piek en
ziekte’ in te zetten. Dat is ook goedkoper dan de inhuur van uitzendkrachten.
Werkvenster en toeslagenrooster (artikel 11)
Werkgevers stellen voor om de toeslag voor zaterdagavond om te draaien met de toeslag voor de
zondagavond. Op zaterdagavond 75% vanaf 19.00 uur tot zondagavond 19.00 uur. Vanaf
zondagavond 19.00 uur 40%. Nu van zaterdagavond 19.00 uur tot 23.00 uur 25% en van
zaterdagavond 23.00 uur tot zondagavond 23.00 uur 100% en vanaf 23.00 uur 40%. Volgens de
werkgevers zou de zondag/zondagavond sociaal minder belastend zijn geworden. Zouden sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen (7 keer 24-uurseconomie) er om vragen. Zou er tegemoet gekomen
worden aan de eis van de klant en zou er tenslotte ingespeeld worden op de toekomst.
80-90-100-regeling
Deze regeling geeft de medewerker de mogelijkheid om vanaf een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 7
jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder te werken (80%) tegen 90% salaris en 100%
pensioenopbouw. Dit was een nadrukkelijke wens van de vakorganisaties. Werkgevers lijken zich
daar nu in te kunnen vinden, alhoewel er nog wel discussie is over 7 jaar voor de AOW-gerechtigde
leeftijd of 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Vakorganisaties hebben verder te kennen
gegeven dat de medewerkers wel de keuze moet behouden voor de bestaande regeling (extra dagen
op basis van leeftijd en/of diensttijd) of deze 80-,90-,100-regeling. Met andere woorden, als mensen
liever de seniorendagen en de diensttijddagen willen behouden moet dat ook kunnen aangezien niet
iedereen financieel in staat zal zijn om te kiezen voor de 80-,90-,100-regeling. De werkgevers willen
het nog iets aantrekkelijker maken door € 150 per jaar uit het persoonlijk inzetbaarheidsbudget van
de medewerker beschikbaar te stellen. Overigens hadden wij € 1.500,- inzetbaarheidsbudget
voorgesteld.

Overige onderwerpen
Er zijn nog enkele andere onderwerpen waarover is gesproken, waaronder de inpassing van het
Wettelijk Minimumloon en afschaffing van de jeugdlonen, reparatie van het 3e WW-jaar, meer
perspectief op een vast contract voor de flex-medewerker en afschaffing van de (laatste) wachtdag
bij de derde ziekmelding. Alhoewel dit ook belangrijke onderwerpen zijn, spitst het overleg zich daar
niet op toe. Dit ligt anders bij het loonbod van de werkgevers.
Loonbod
Bij een looptijd van een nieuwe cao voor 2 jaar bieden de werkgevers 1% loonsverhoging op 1 januari
2017 en 1% loonsverhoging op 1 januari 2018. Dat is voor de hele looptijd fors minder dan 2%,
terwijl de vakorganisaties hebben ingezet op 2,5% per jaar.
Wat de vakorganisaties betreft is een langere cao dan 1 jaar best bespreekbaar, maar dan wel met
een fatsoenlijke loonsverhoging. Dit voorstel van de werkgevers is daarvoor niet toereikend.
En nu?
Als RMU hebben wij de werkgevers laten weten, dat de voorstellen die nu gedaan zijn niet kunnen
leiden tot een nieuwe cao en er echt sprake zal moeten zijn van fundamentele aanpassingen van hun
voorstellen. De cao-commissie van het GroentenFruit Huis heeft te kennen gegeven daarover te
willen nadenken en met een reactie te zullen komen.
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik

Met vriendelijke groet,
Chris Baggerman,
Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid RMU

