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Veenendaal, 25 augustus 2014

Cao-commissie Frugi Venta torpedeert cao-overleg Groothandel Groenten en
Fruit
Geachte,
Vandaag vond de 2e ronde plaats in het kader van de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao
Groothandel Groenten en Fruit, die 30 juni 2014 is afgelopen. De RMU zou het niet vreemd hebben
gevonden als deze in het teken zou hebben gestaan van de actuele Oekraïne crisis en de gevolgen
voor de hard werkende mensen in de branche. En er creatief met elkaar zou zijn nagedacht om
samen naar oplossingen te zoeken in plaats van onmogelijke eisen op de cao-tafel te deponeren:
niets is echter minder waar : enerzijds werd gesteld dat de teneur in de groothandel groenten en
fruit erg slecht is en fruittelers en handelaren hun geest zien zweven (letterlijk citaat). Ongeveer 20
procent van de tuinbouw bedrijven zou hun deuren moeten sluiten, maar anderzijds werden
voorstellen gedaan die niet zo goed vielen bij de vakorganisaties, partij bij de cao.
Wat werd dan voorgesteld door de werkgevers?

Introductie van een lagere aanloop/instapschaal, een zogenaamde A-min schaal. De laagste
schaal in de huidige cao is de zogenaamde A-0 schaal. Een 16-jarige werknemer ontvangt nu €
552,- bruto per maand. In de nieuwe ABU-cao (voor de uitzendkrachten) is vastgelegd, dat
vanaf 1 januari 2015 vanaf dag één de inlenersbeloning betaald moet worden aan
uitzendkrachten. Omdat in de branche 20% van de loonsom betaald wordt aan
uitzendkrachten zou hier veel geld te halen zijn als de vakverenigingen akkoord zouden gaan
met een lagere aanloop/instapschaal (A-min), die gedurende de eerste zes maanden van
toepassing zou moeten zijn op de ingehuurde uitzendkracht. Werkgevers zouden hier dan
facultatief gebruik van mogen maken.
Wat vond uw vakorganisatie hier van?

De sector biedt werkgelegenheid aan 14.100 medewerkers in vaste dienst en maar liefst circa
4.000 hebben een tijdelijk contract en een zeer grote groep (8.500 medewerkers) werken via
een uitzendconstructie, tegen een schamele beloning. Nu er eindelijk in de ABU-cao goede
afspraken zijn gemaakt over een fatsoenlijke beloning vanaf 1 januari 2015 kan het niet
bestaan dat deze afspraken ‘om zeep’ worden geholpen voordat ze van toepassing zijn door
een A-min schaal te introduceren in de cao. Daar komt nog bij dat de RMU vindt dat
werknemers voor gelijk werk gelijk beloond moeten worden. Eigenlijk zou een uitzendkracht
een hogere beloning moeten ontvangen omdat hij of zij niet zeker is van werk. Een 16-jarige

uitzendkracht, die naast een 16-jarige medewerker in vaste dienst aan de lopende band staat
moet hetzelfde loon ontvangen.
Wat stelde Frugi Venta nog meer voor?

Het hanteren van een toeslagvenster (een schema met toeslagen voor werken op uren buiten
de normale arbeidstijden) is niet meer houdbaar vanwege de tijdgeest en om te kunnen
blijven voldoen aan de wens van de afnemers om zeven dagen per week meerdere keren per
dag beleverd te worden. Wat de werkgevers betreft zouden daarom de toeslagen zoals deze
nu in de cao staan geschrapt kunnen worden of verlaagd. De huidige toeslag voor op zondag
werken als deze op een feestdag valt is 200% en de werknemer heeft recht op een andere
vrije dag. Wat de werkgevers betreft zou die toeslag wel omlaag kunnen naar 100%.
Wat vond de RMU hier van?

Laten we voorop stellen, dat de RMU niet-noodzakelijke arbeid op zondag principieel afwijst
en er niet voor niets in de huidige cao is vastgelegd, dat niemand om wat voor reden dan ook
verplicht kan en mag worden om op zondag arbeid te verrichten. Wat de RMU betreft blijft
die toeslag zo hoog mogelijk al was het maar om werkgevers te ontmoedigen arbeid op deze
dag te laten verrichten. Het is normaal dat arbeid in de avond- (vanaf 19.00 uur) en nachtelijke
uren (vanaf 00.00 uur) een klein beetje extra (25% of 40%) beloond wordt.
Tenslotte

Wat Frugi Venta betreft zou er geen onderscheid meer gemaakt behoeven te worden naar
leeftijd bij het toekennen van het aantal vakantiedagen. De zogenaamde extra ouderendagen
zouden afgeschaft kunnen worden. Evenals de bepaling dat werknemers van 50 jaar en ouder
niet verplicht zouden kunnen worden om overwerk te verrichten. Dat zou wat de werkgevers
betreft best naar 55 jaar kunnen.
Wat vond de RMU hier van?

Wat de RMU betreft zou dit in een breder kader gezet moeten worden: de AOW-leeftijd is fors
verhoogd. Iedereen zal langer moeten blijven werken. Hoe kunnen we ook oudere
werknemers helpen om fit de eindstreep te laten halen? Dan helpt het niet om de
ouderendagen in de prullenbak te gooien. Dus in het kader van duurzame inzetbaarheid
afspraken maken met elkaar!
Frugi Venta grijpt handreiking niet met beide handen aan
Op geen enkele wijze bleken de werkgevers bereid om met de vakorganisaties na te denken over de
vraag: hoe kunnen we de crisis,onder andere ontstaan door de crisis in de Oekraïne, het hoofd
bieden! Dit terwijl de RMU enkele dagen na het uitbreken van de Oekraïne crisis een handreiking
heeft gedaan door heel concreet een verzoek te doen aan FrugiVenta om op korte termijn bij elkaar
te komen om sector breed afspraken te maken over het opvangen van de sociale gevolgen wat
betreft de werkgelegenheid in de branche. Naar aanleiding van dit verzoek van 8 augustus jl.
antwoordde de directeur van FrugiVenta, de heer Gert Mulder op 19 augustus jl. dat Frugi Venta het
in deze fase van de boycot niet opportuun vond om over te gaan tot een sociaal plan omdat nog niet
te overzien zou zijn welke gevolgen de boycot zowel op de korte als de lange termijn heeft voor de
bedrijven en haar werknemers. Nog geen dag later stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS) vast dat zij verwachten dat als gevolg van de boycot op voedingswaren, er tienduizend banen
op de tocht komen te staan…
Is er überhaupt nog gesproken over een loonsverhoging?
Op geen enkele wijze is er vanuit de werkgevers concreet een voorstel gedaan voor een realistische
loonsverhoging. Er is slechts voorgesteld dat als wij met alle voorstellen van werkgeverszijde
(afschaffen toeslagen, akkoord met A-min schaal, zie boven etc. etc.) in zouden stemmen, er
gestreefd wordt naar koopkrachtbehoud.
Zoals u weet heeft de RMU voorgesteld om de lonen te verhogen met slechts 2,5 procent.
Praten Frugi Venta en vakorganisaties nu nog met elkaar?
Ja, er is afgesproken dat we naar onze respectievelijke achterbannen zullen gaan en opnieuw met
elkaar om tafel zullen gaan op maandag 22 september a.s.
Tot slot:met de RMU staat u niet alleen. Als lid weet u dat. Wij zetten ons graag voor u in, hopelijk
bent u daarover tevreden. De RMU heeft leden nodig om haar werk te kunnen doen. Wij willen u dus
bedanken voor uw lidmaatschap. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als meer mensen lid worden van
de RMU. Daar kunt u ons bij helpen. Als u een nieuw RMU-lid werft krijgen u en het nieuwe lid een
cadeau:een VVV- of iTunesbon van 15 euro. Het nieuwe lid kan zich aanmelden op onze website:
http://www.rmu.org/wordnulidvandermu en kan op het aanmeldingsformulier bij ‘Gegevens
werver’ uw naam, adres en lidnummer vermelden en uw cadeaukeuze kenbaar maken. Doet u mee?
Met vriendelijke groet,

Chris Baggerman,
Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid RMU Werknemers
M 06-54376858
E cbaggerman@rmu.nu
I www.rmu.nu

Informatie per e-mail
Graag versturen we onze informatie digitaal naar u als lid. Dat heeft voor u als voordeel dat we u nog sneller
kunnen informeren over wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen. Voor de RMU scheelt het in de kosten van
papier en verzending. Dat past bij het beleid van de RMU om duurzaam te werken. Om uw e-mailadres door
te geven kunt u een e-mail met uw adresgegevens sturen naar info@rmu.nu.

