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Betreft: eindbod werkgevers 

/ 

Geachte heer Warnaar, 

Zoals toegezegd tijdens de laatste onderhandelingsronde afgelopen woensdag doen wij u 
hierbij namens werkgevers het eindvoorstel toekomen. Alvorens de verschillende 
onderdelen op een rij te zetten, hebben wij de behoefte de inzet van werkgevers nog wat 
toe te lichten. Onze achterban maakt de afgelopen jaren moeilijke ti jden door als het 
gaat om de strijd om behoud van marktaandeel ten opzichte van de supermarkten. 
Ondanks dat hebben we in de afgelopen cao's loonsverhogingen afgesproken die rond het 
gemiddelde lagen wat in Nederland werd toegepast en in elk geval boven de inflatie 
lagen. Ondanks het feit dat heel veel werkgevers zelf moesten inleveren, zijn de 
medewerkers er altijd op vooruit gegaan. 

In de afgelopen cao's hebben werkgevers zich ook terughoudend opgesteld als het gaat 
om het indienen van wijzigingsvoorstellen. En als ze al werden ingediend dan werden de 
voorstellen omwille van het bereiken van overeenstemming weer ingetrokken. Waarom 
wordt er dan nu zo stevig ingezet op het bereiken van een verlaging van de 
zondagtoeslag? Tijdens de eerste onderhandelingsronde is dat al toegelicht, zie 
onderstaande passage hieruit: 
Uit recent Gfk onderzoek blijkt dat de slager er niet in slaagt de jonge consument aan 
zich binden. Dat heeft alles te maken met het bestedingspatroon van deze doelgroep, 
druk, druk, druk en dus weinig tijd om boodschappen te doen. Daarom wordt snel bij de 
supermarkt alle inkopen incl. vlees gedaan omdat afzonderlijk inkopen doen bij de 
versspeciaalzaken teveel tijd kost. Tijd die de oudere consumenten wel heeft en neemt 
om de inkopen bij slager, bakker, groenteman etc. te doen. Daarom neemt de 
gemiddelde leeftijd van slagersklant toe en dat is een zorgelijke ontwikkeling. 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat de gemiddelde bezoekfrequentie aan 
versspeciaalzaken in het algemeen en de slagerij in het bijzonder afneemt. De omzet 
blijft weliswaar grosso modo gelijk maar dat komt door een iets hogere besteding als 
gevolg van prijsstijging maar niet omdat er in kilogrammen meer wordt besteed. 
Het dalen van de gemiddelde bezoekfrequentie wordt ook veroorzaakt doordat 
consumenten steeds vaker hun boodschappen doen op zondag waardoor de slager deze 
klanten met name op de zaterdag en de maandag mist. Dit is ook precies de reden 
waarom werkgevers de afgelopen jaren pleiten voor afschaffing of beperking van de 
zondagtoeslag. 

Daarom is de druk vanuit werkgevers groot om een generale stap te maken in de 
verlaging van de zondagtoeslag. Gezien ons voorstel op dit punt zijn wij vakbonden 
tegemoet gekomen op het punt van de loonstijging. Daarbij moet ook worden 
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meegewogen dat we in de afgelopen cao's al een aantal verbeteringen hebben 
doorgevoerd. Denk hierbij aan de invoering van Orba met toevoeging van extra schalen 
en de seniorenregelingen (80-90-100) en 95-100-100) die ook hebben geleid of gaan 
leiden tot een materiele verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Maar ook de gefaseerde 
afschaffing van de werknemersbijdrage in de premie WHK, leidt nu en in de komende 
jaren nog tot directe verbetering van het netto loon. Datzelfde geldt voor de verhoging 
van de koudetoeslag in de afgelopen jaren van € 7,00 (2011) naar € 9,80 (2018), een 
aanpassing van 40%. 

En tenslotte werken werkgevers mee aan de invoering van de PAWW ("3^ WW jaar") . 

Voor de goede orde zet ik de verschillende onderdelen van het eindvoorstel op een r i j . 

Looptijd 
Voorgesteld wordt een looptijd van één jaar lopende van 1 januari 2019 tot en met 
31 december 2019. 
Loon 

Er wordt een initiële loonsverhoging voorgesteld van 2,5% per 1 maart 2019. 

Ploegendiensten 
Werkgevers komen tegemoet aan het verzoek van vakbonden om de tekst omtrent de 
ploegendiensten en het reglement Dispensatie aan te passen. 
Toiletbezoek 
Werkgevers komen tegemoet aan het verzoek van vakbonden om een bepaling omtrent 
toiletbezoek in de cao op te nemen. 

Seniorendagen 
Ook over dit punt was in beginsel overeenstemming waarbij de wijziging van de tekst 
over de seniorendagen voor 50-plussers wordt beperkt tot de wijze van toekenning van 
deze dagen namelijk vanaf de eerste dag van de maand waarin de betreffende 
seniorenleeftijd wordt bereikt, waarbij op dat moment (eenmalig) ook rekening wordt 
gehouden met het aantal maanden dat nog in het resterende deel van het betreffende 
vakantiejaar is te gaan (= opbouw naar rato). 

Loontabel door wijziging Wet Minimumloon 
Ten aanzien van de gevolgen van de daling van de vakvolwassenleeftijd door de wijziging 
van de WML hebben werkgevers een nader voorstel uitgewerkt. Daarbij is in twee 
stappen (1 januari 2019 van 23 naar 22 jaar en 1 jul i 2019 van 22 naar 21 jaar) de 
verlaging van de vakvolwassenleeftijd verwerkt in de salarisschalen 2, 3 en 4 en 
vergeleken met het op dat moment (vermoedelijk) van toepassing zijnde wettelijk 
minimumloon. En is voor de vergelijking de voorgestelde loonsverhoging van 2,5% per 
1 maart 2019 toegepast. 
De gevolgen hiervan zijn dat de lonen voor de leeftijdscategorieën van 18 t /m 21 jaar 
significant gaan stijgen. Voor werknemers van 21 jaar en ouder die nieuw in de branche 
komen, betekent het voorstel dat alleen die nieuwe werknemers op een lager niveau 
starten. Aangezien vier leeftijdscategorieën er direct op vooruitgaan, is dit naar de 
mening van werkgevers een aanvaardbare consequentie. 

Reiskostenregeling 
Voorgesteld wordt de regeling te vereenvoudigen door te vergoeden per kilometer in 
plaats van openbaar vervoer. De belangrijkste voorgestelde wijziging zijn opgenomen In 
bijgaande concept regeling. Hierin wordt de eigen bijdrage verlaagd tot materieel 10 
kilometer enkele reisafstand, hetgeen in de huidige situatie een feitelijke verlaging van 
de eigen bijdrage betekent van 1 euro per dag. 



Zondaqtoeslaq 
Voorgesteld wordt de toeslag voor de winkels te verlagen naar 80% voor alle zondagen 
waarbij het vrijwillige karakter blijft gehandhaafd. 

Duurzaam inzetbaarheid budget 
Naast het aanbod dat wij vorige week woensdag hebben gedaan, willen wij ook nog 
tegemoet komen aan het verzoek van CNV Vakmensen om onderzoek te doen naar een 
persoonlijk budget. 

Afsluitend zijn werkgevers van mening met dit voorstel een alleszins redelijk aanbod te 
hebben gedaan wat past in de economische omstandigheden van de slagersbranche. 

De onderhandelingsdelegatie van werkgevers ziet uw reactie met belangstelling 
tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
Koninklijke f\edWlandse Slagersorganisatie 

Peter Hoogenboc 
Algemeen directel 



Concept-reiskostenregeling 
De werknemer heeft recht op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer volgens 
onderstaande regeling: 
1. De reiskostenregeling geldt voor alle werknemers die voor hun woon-werkverkeer 

geen gebruik maken van een auto van de werkgever. 
2. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,15 per kilometer. 
3. Over een enkelvoudige reisafstand van 10 kilometer wordt geen vergoeding 

verstrekt. Dat betekent dat er per werkdag een eigen bijdrage geldt van totaal 20 
kilometer. 

4. De reiskostenvergoeding zal maximaal worden gebaseerd op basis van een 
enkelvoudige reisafstand van 55 kilometer. 

5. De reisafstand worden berekend door de werkgever op basis van de kortste route per 
auto volgens ANWB routeplanner. De werkgever bewaart de calculatie in het dossier 
van de betreffende medewerker. 

6. De reiskostenvergoeding geldt alleen voor gewerkte dagen, dus niet vakantie- en/of 
ziekte- en/of buitengewoon verlofdagen. 

7. Bij overplaatsing van een werknemer wordt de reiskostenvergoeding herzien op basis 
van de nieuwe woon-werkafstand. 

8. Een werknemer die op eigen initiatief verder weg gaat wonen van zijn werkplaats 
ontvangt geen hogere reiskostenvergoeding dan is vastgesteld op grond van zijn 
oorspronkelijke woonplaats. 

9. Incidentele overplaatsing. Indien een werknemer, in opdracht van de werkgever, 
incidenteel werkzaamheden verricht in een filiaal dat gelegen is op een afstand van 
tenminste 5 kilometer van het filiaal waar hij normaal zijn werkzaamheden verricht 
en er sprake is van hogere reiskosten, zal een tijdelijk hogere reiskostenvergoeding 
worden verstrekt. De vergoeding bedraagt bij gebruik van de eigen auto de maximale 
belastingvrije vergoeding per kilometer. 

10. Ambulante werknemers. Aan de werknemer, die in opdracht van de werkgever 
regelmatig in verschillende filialen werkzaamheden verricht en in opdracht van de 
werkgever voor vervoer gebruik maakt van een eigen auto, wordt de maximale 
belastingvrije vergoeding per kilometer verstrekt. 


