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Onderhandelingsresultaat Bavaria cao  
 
Op 7 juni 2018 heeft Bavaria in overleg met FNV en CNV Vakmensen een 
onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. 
 
De hoofdlijnen van het resultaat zijn als volgt: 
 
Looptijd 
De cao heeft een looptijd van 28 maanden, van 1 januari 2018 tot en met 30 april 2020.  
 
Loonsverhoging 
Gedurende de looptijd wordt het salaris en de salaristabel verhoogd met:  

• 2,20% per periode 1 2018 
• 2,50% per periode 1 2019 
• 0,75% per periode 1 2020 

 
EVU Variabel 
Met ingang van periode 1 2018 komt de regeling EVU Variabel te vervallen. Dit 
betekent dat de voorwaardelijke uren van 40 uur per jaar bij een voltijd dienstverband 
(32 uur voor medewerkers in de 5-ploegendienst) onvoorwaardelijk worden. Deze 
uren zijn vrij opneembaar of kunnen worden uitbetaald. Aan het einde van het jaar 
wordt het restant van deze uren automatisch uitbetaald of eventueel gestort in de 
levensloopregeling. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verder te vergroten, gaat Bavaria 
met een paritaire werkgroep een onderzoek starten, waarbij zij wil kijken naar de 
effectiviteit van bestaande ontziemaatregelen (zoals senioren dagen, behoud 
ploegentoeslag na 60-jarige leeftijd, geen verplicht overwerk boven 55 jaar, de 
Generatieregeling en de 80/80/100 regeling/Mantelzorg). De genoemde werkgroep 
heeft de opdracht om, op basis van de effectiviteitsanalyse van de huidige 
maatregelen, verbetervoorstellen aan te dragen voor het overleg over de cao van 
2020.  
 
Rooster Horeca Operations 
Bavaria heeft meer flexibiliteit nodig binnen Horeca Operations. Een werkgroep wordt 
gevraagd in kaart te brengen welke knelpunten er zijn en wat de wensen zijn van 
Bavaria en de medewerkers. Daarnaast wordt gekeken of uitkomsten eventueel ook 
toepasbaar gemaakt kunnen worden in het Warehouse. Eventuele oplossingen 
zullen gedurende de looptijd van de cao na akkoord van de vakbonden tussentijds in 
de cao worden opgenomen. 
 
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
De beloning van BBL-leerlingen is als volgt: 
- In het eerste jaar geldt het wettelijk minimumloon voor BBL-leerlingen. 
- Na het 1e jaar geldt de reguliere salarisschaal, schaal X trede 0. 
Dit is alleen van toepassing op nieuwe BBL-leerlingen, dus niet voor medewerkers 
die al een dienstverband hebben met Bavaria. 
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Arbeidsverhoudingen: werken bij Bavaria in de toekomst 
In 2018 en 2019 gaan we werken aan de verbinding met en tussen medewerkers en 
het vergroten van het vertrouwen van de verschillende stakeholders binnen de 
organisatie. In dat kader worden er dialoogsessies georganiseerd met medewerkers 
waarbij gesproken wordt over het werken bij Bavaria in de toekomst. De uitkomsten 
van dit traject, voor zover zij de cao raken, zullen worden meegenomen in de 
voorstellen voor een volgende cao.  
Cao partijen spreken op regelmatige basis met elkaar over de voortgang van dit 
proces. 
 
Gedifferentieerde WGA premie 
Bavaria neemt gedurende de looptijd van de cao ook de werknemers premie van de 
gedifferentieerde WGA premie voor haar rekening. 
 
Protocolafspraak 
Bavaria en de vakbonden streven er naar dat overwerk tot een minimum beperkt zal 
worden. Daar waar overwerken toch noodzakelijk is, wordt in eerste instantie 
uitgegaan van vrijwilligheid. In de roostercommissie zullen afspraken worden 
gemaakt over de spelregels in geval van noodzakelijk overwerk. Deze spelregels 
zullen vóór 1 december 2018 worden vastgelegd in het Bedrijfsreglement, en waar 
nodig in de cao. 
 
Werken op zaterdag in de 2- en 3-ploegendienst  
Indien een ingeroosterde zaterdag komt te vervallen, wordt dit minimaal 7 werkdagen 
of 9 kalenderdagen van tevoren bekendgemaakt. Deze geannuleerde zaterdag wordt 
niet uitbetaald. 
 
Diversen 
Gedurende de looptijd van de cao blijft: 
• De vakbondscontributie fiscaal vriendelijk worden verwerkt. 
• De AWVN werkgeversbijdrage aan de vakbonden voortgezet. 
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