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Principeakkoord CAO 2017-2019 Eurofins Agro Testing 

Wageningen b.v. 
 
 
Op dinsdag  29 augustus 2017 hebben Eurofins Agro Testing Wageningen b.v. (Eurofins Agro), 
CNV vakmensen en FNV een principeakkoord bereikt over de inhoud van de nieuwe CAO. De 
vakorganisaties leggen dit akkoord met een positief advies voor aan de leden. 
 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 
 
Looptijd  
De looptijd van de CAO is twee jaar, van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.  
 
Loonontwikkeling 
- Per 1 april 2017 en per 1 april 2018 worden de bruto salarissen en de salarisschalen initieel 

verhoogd met 0,91%.  
 

- Per 1 april 2017 wordt de solidariteitsbijdrage verlaagd met 50% (= 1,34%) en per 1 april 
2018 wordt hij met hetzelfde percentage verlaagd waardoor de solidariteitsbijdrage met 
ingang van 1 april 2018 volledig is afgebouwd. 
 

- Om het netto verschil dat ontstaat door het afbouwen van de solidariteitsbijdrage tussen de 
hogere en lagere salarisschalen te compenseren, wordt in december 2017 de 
eindejaarsuitkering eenmalig in geld uitbetaald in plaats van in percentages. Dit betekent dat 
alle medewerkers in december 2017 een eindejaarsuitkering ontvangen van € 300,- bruto 
(naar rato van het percentage dienstverband). In 2018 is de eindejaarsuitkering weer 0,75% 
van het jaarsalaris. 

 
Functiewaardelingssysteem 
Het functiewaarderingsproject is in april 2017 opgestart en de doelstelling is dat de nieuwe 
beschrijvingen op 1 januari 2018 ingevoerd zijn en het nieuwe functiehuis in gebruik is. De OR en 
vakbonden worden betrokken bij het proces.  
 
Duurzame inzetbaarheid 
De komende maanden neemt Eurofins Agro contact op met de vakbonden om duurzame 
inzetbaarheid inclusief scholing binnen de organisatie te bespreken. 
 
Reiskostenvergoeding woon-werk 
Het maximale aantal kilometers waarover de reiskosten vergoeding woon-werk wordt berekend, 
wordt met ingang van 1 april 2017 met 10 kilometer enkele reis verhoogd. De eerste tien 
kilometers en meer dan 40 kilometer enkele reis worden niet vergoed waardoor er maximaal 60 
kilometer per dag wordt vergoed bij een retour woon-werk (2 maal 40 = 80 -/- 2 maal 10 = 60). 
Het aantal kilometers wordt berekend middels de routeplanner van Routenet waarbij de snelste 
route geldt en de kilometers rekenkundig worden afgerond.  
 
Participatiewet 
Eurofins Agro heeft op dit moment een aantal medewerkers in dienst die onder de participatiewet 
vallen. Er is afgesproken dit aantal op hetzelfde niveau te houden. 
 
Aanvullingsregeling 3e jaar WW 
Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en de WGA worden gerepareerd 
conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de 
Stichting van de Arbeid zijn gemaakt. Cao-partijen schatten in dat de private aanvullende 



 

 

WW/WGA in 2017 en 2018 0,2% van het SV loon kost. Werknemers nemen de volledige premie 
voor hun rekening. 
Cao-partijen spreken af zich aan te zullen sluiten bij de op te richten nationale private uitvoerder 
voor de aanvullende private WW/WGA, zodra deze bekend is. De nationale uitvoerder zal een 
uniforme regeling voor alle werknemers introduceren en voorleggen aan decentrale cao-partijen. 
Deze regeling nemen cao-partijen een op een over. 
De looptijd van deze afspraak bedraagt 5 jaar. Tussentijdse wijzigingen en de premiestelling 
worden door de cao-partijen bekrachtigd. 
 
AWVN regeling 
Afgesproken is dat de AWVN bijdrage wordt gecontinueerd. 
 
Vakbondscontributie 
De fiscale verrekening vakbondscontributie blijft gedurende de looptijd van deze cao ongewijzigd. 
  
Aldus overeengekomen te Wageningen op 29 augustus 2017 onder voorbehoud van de 
instemming van de leden van de vakbonden: 
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