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Nieuwe cao-afspraken 

 

Werkgevers en vakbonden hebben nieuwe cao-afspraken gemaakt voor de cao voor de Foodservice en 

Groothandel in Levensmiddelen. Deze zijn gemaakt voor de mantel en inclusief voor de GIL. De 

achterbannenraadpleging is afgerond en alle cao-partijen hebben ingestemd. Er wordt nu gewerkt aan een 

nieuwe cao-tekst die zsm wordt gepubliceerd.  

 

De nieuwe CAO-afspraken zijn: 

 

Looptijd 

2 jaar, te weten 1 juli 2017 tot 1 juli 2019 

 

Loon 

De loonschalen en werkelijke lonen worden structureel verhoogd met in totaal 3,5%, te weten: 

- Per 1 februari 2018 met 1,75% 

- Per 1 januari 2019 met 1,75% 

In de loonbetaling van december 2018 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van € 75 voor 
een full time dienstverband, pro rata naar contracturen en naar maanden in dienst in 2018.  
 

Pensioen 

Per 1 januari 2018 wordt de Pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar 

 

Werkingssfeer 

De aanbevelingen over de verdeling van de delen A en B van de cao worden overgenomen.  

 

AFSPRAKEN GIL: 

 

Reparatie 3e jaar WW 

De GIL zal zich aansluiten bij de afspraken die in de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt over reparatie van 

het 3e jaar WW.  

Tijdspad: vakbonden raadplegen hun achterban. Implementatie afspraak z.s.m. daarna. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Gezamenlijke aanpak van werkgevers en werknemers om door innovatie te komen tot fysieke optimalisatie 

van werkplekken. Werkgevers en werknemers zullen gezamenlijk knelpunten in de branche inventariseren 

en door onderzoek komen tot innovatie om deze weg te nemen.  

Tijdspad: inventarisatie knelpunten eerste kwartaal 2018. 

 

De GIL bevordert de interne en externe mobiliteit van werknemers door te investeren in kennis en 

ontwikkeling van werknemers. Hiervoor zullen werknemers actief worden gestimuleerd om training en 

opleiding te volgen. Hiervoor zal de branche een portal openen waar de werknemers van georganiseerde 
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werkgevers opleidingen kunnen volgen. Voor niet-georganiseerde werkgevers bestaat (onder nader vast te 

stellen voorwaarden) de mogelijkheid tot aansluiting bij het FKB. 

Tijdspad: gesprekken met aanbieder in 2017, inregelen begin 2018, overal operationeel uiterlijk 1 juli 2018. 

 

GIL-partijen doen in paritair verband een studie naar de mogelijkheden van gedeeltelijk eerder stoppen op 

basis van de wenselijkheid en de haalbaarheid binnen de mogelijkheden van de cao en wettelijke 

regelingen. Conclusies en aanbevelingen uit deze studie zullen gedurende de looptijd van de cao worden 

besproken door cao-partijen.  

Tijdspad: aanvang studie januari 2018, conclusies in april 2018. 

 

Mantelzorg 

GIL-partijen richten binnen Expeditie Fit een helpdesk in waar werkgevers en werknemers terecht kunnen 

met vragen over mantelzorg.  

Tijdspad: start van inrichting januari 2018, ingeregeld eind maart 2018. 

 

Financiële scan 

Binnen Expeditie Fit regelt de GIL een pagina in het hulpmiddelen voor werknemers voor financiële 

planning. Doelstelling is om schulden bij werknemers te voorkomen en beeld te krijgen van de financiële 

toekomst van individuele werknemers.  

Tijdspad: eind eerste kwartaal 2018 gereed. 

 

Nieuwe WIA mantel 

De GIL vernieuwt de mantel voor de WIA verzekeringen van werknemers. De verzekerde leeftijd wordt 

verhoogd naar 68 jaar. De premie betreft een werknemerspremie.  

Tijdspad: nieuwe mantel per 1 januari 2018 

 

Arbeidstijdenmanagement 

Met hulp van externe deskundigen zal een studie worden verricht naar de mogelijkheden om de cao-

afspraken rond arbeidstijdenmanagement te versimpelen en te moderniseren. Partijen zullen voorafgaand 

aan het onderzoek gezamenlijk de precieze opdracht inclusief de doelstellingen formuleren.  

Tijdspad: formuleren doelstelling en onderzoeksvragen afgerond in februari 2018. Start oriëntatiefase in 

maart 2018, start eventuele pilots vóór de zomer 2018. 

 

Vakbondsfaciliteiten 

De faciliteiten voor kaderleden van vakbonden die de cao hebben ondertekend worden verruimd tot 8 

dagen betaald verlof.  

Tijdspad: meenemen in tekstredactie van cao. 

 

 


