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Betreft: CAO-Onderhandelingsresultaat cao CRV en cao CRV monsternemers 1 januari 2018 tot en met             
31 december 2019 
 
Geachte bestuurders, 
 
Op 26 april 2018 kwamen wij, met betrekking tot de cao CRV en de cao CRV monsternemers, tot het 
onderstaande “CAO-onderhandelingsresultaat”.  
 
Looptijd:  
De looptijd is 2 jaar: van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019.  
 
Loonaanpassingen:  

• Per 1 januari 2018 een verhoging van 2,25 % voor CRV en CRV monsternemers 

• Per 1 januari 2019 een verhoging van 1,50 % voor CRV en CRV monsternemers 

• Per 1 januari 2019 een extra verhoging van 0,75 % voor medewerkers in de salarisschalen 1 t/m 5 
van CRV en CRV monsternemers. 

 
Aanpassing aan het salarisgebouw: 
Per 1 januari 2019 worden de salarisschalen 6 tot en met 13 verhoogd tot het niveau van het 
benchmarkonderzoek dat is gehouden in opdracht van CRV. De conclusie van dit onderzoek is dat CRV 
“onder de markt” betaalt in de salarisgroepen 6 tot en met 13, en “op of boven de markt” voor de 
salarisgroepen 1 tot en met 5. De normsalarissen voor de salarisgroepen 6 tot en met 13 worden per            
1 januari 2019 aangepast in:  
 

Groep 06 2.943 

07 3.215 

08 3.554 

09 3.923 

10 4.411 

11 5.219 

12 5.909 

13 6.610 

 
Deze bedragen worden verhoogd met de loonaanpassingen per 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Hierna 
volgen de tabellen inclusief de aanpassingen per 1-1-2018 en 1-1-2019:   

CRV Holding BV 
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De Unie, t.a.v. de heer J. Admiraal 
FNV Agrarisch Groen, t.a.v. Mevr. N. van Veen 
CNV Vakmensen, t.a.v. de heer P. de Ridder 
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Normsalarissen per: 01-01-2018 

Salarisschaal 1 2.143  
Salarisschaal 2 2.317  
Salarisschaal 3 2.496  
Salarisschaal 4 2.686  
Salarisschaal 5 2.823  
Salarisschaal 6 2.965  
Salarisschaal 7 3.194  
Salarisschaal 8 3.440  
Salarisschaal 9 3.798  
Salarisschaal 10 3.987  
Salarisschaal 11 4.190  
Salarisschaal 12 4.626  
Salarisschaal 13 4.928  

 

Normsalarissen per: 01-01-2019 

Salarisschaal 1 2.191  
Salarisschaal 2 2.369  
Salarisschaal 3 2.552  
Salarisschaal 4 2.746  
Salarisschaal 5 2.887  
Salarisschaal 6 3.054  
Salarisschaal 7 3.336  
Salarisschaal 8 3.689  
Salarisschaal 9 4.071  
Salarisschaal 10 4.578  
Salarisschaal 11 5.416  
Salarisschaal 12 6.133  
Salarisschaal 13 6.860  

 
 
Inpassen in aangepast salarisgebouw:  
Door de verhoging van de normsalarissen per 1 januari 2019 zal de RSP van de medewerker dalen tot het 
niveau van zijn “oude” salaris ten opzichte van het nieuwe normsalaris. De op deze manier vastgestelde 
RSP is het uitgangspunt voor de verhoging van de RSP ten gevolge van de beoordeling (performance 
management) over het boekjaar 2017-2018.  Het “oude” salaris is het nominale salaris dat men momenteel 
heeft. 

• Als er sprake is van een persoonlijke toeslag die mede stijgt met de algemene verhogingen wordt 
deze opgenomen in het nieuwe salaris; in het geval dat het oude salaris plus de persoonlijke toeslag 
méér is dan het normsalaris “nieuw” is het meerdere de nieuwe persoonlijke toeslag (die mede stijgt 
met de algemene verhogingen). 

• Als er sprake is van een persoonlijke toeslag die afbouwt of nominaal gelijk blijft (toepassing van het 
Sociaal Plan), zal deze worden opgenomen in het nieuwe salaris, in het geval dat het oude salaris 
plus de persoonlijke toeslag méér is dan het normsalaris “nieuw” is het meerdere de nieuwe 
nominale persoonlijke toeslag (die niet mede stijgt met de algemene verhogingen). 
 

Seniorenregeling 
Per 1 januari 2019 treedt een seniorenregeling in werking. Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid 
om op 80 % van de overeengekomen arbeidstijd wekelijks werkzaam te gaan zijn in de laatste 5 jaren 
voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd, zoals bedoeld in de AOW. De regeling betekent:  
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Medewerker werkt laatste 5 jaar tot AOW-
datum 4 dagen per week (min. 80%) 

Berekening om per jaar 52 dagen als vrije 
dagen te “boeken”, 1 dag per week; en 
toelichting 

Medewerker behoudt wettelijk verlof 20 verlofdagen → -4 dagen 

Medewerker brengt feestdagen in, dat zijn  
Nieuwjaarsdag, 2ePaasdag, 2e Pinksterdag, 
Hemelvaart, Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag en 
Bevrijdingsdag (éénmaal per 5 jaar) en werkt in 
een week met een feestdag op de andere 4 dagen 
van die week. 
Bij 2 doordeweekse feestdagen werkt de 
medewerker gedurende 3 dagen per week. 

Gemiddeld -6 dagen 

Medewerker bouwt geen DI budget meer op Loonwaarde: -4 dagen 

Medewerker zet ATV dagen in -17,5 dagen en -2 atv leeftijdsdagen 

Medewerker koopt via de Benefitshop 18,5 dagen 
op jaarbasis aan. (in de Benefitshop wordt dit 
toegestaan). 

-18,5 dagen 

Waarde van aankoop van 18,5 dagen (148 uren, is 
0,85 maandsalaris), resterend salaris: 

Ongeveer 93 % 

Pensioenopbouw: Volledig, 100 % 

Looptijd: 5 jaar: 
NB: voor restant 2018 de “oude” 4-daagse 
werkweek-regeling (art. 40 cao CRV 2017) 
heropenen 

1-1-2019 tot 1-1-2024,  
Deelnemers op 31-12-2023 blijven deelnemen 
(“maken regeling af”) tot AOW datum.  

 
 
Leeftijdsgebonden vakantiedagen en overgangsregeling:  
De leeftijdsgebonden vakantiedagen en leeftijdsgebonden ATV-dagen worden met ingang van datum 
accoord cao afgeschaft, met inachtname van de volgende overgangsregeling:  
De leeftijdsgebonden vakantie- en ATV-dagen blijven intact voor de “lopende rechten” van 2018. 
Medewerkers behouden daardoor de leeftijdsgebonden vakantie- en ATV-dagen van 2018, echter bij 
overschrijding van een leeftijdsgroep ná 2018 komen er géén dagen meer bij. Bestaande rechten blijven op 
deze manier gehandhaafd voor medewerkers die op 31 december 2018 die leeftijdsrechten hadden.  
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Duurzaam inzetbaarheidsbudget (DI-budget):  
Voor medewerkers komt een DI-budget beschikbaar per 1 januari 2019. Dit budget is EUR 550,00 per 
medewerker per jaar, naar rato van het deeltijdpercentage jaarlijks op de peildatum 1 januari.  
Voor monsternemers bedraagt het budget EUR 250,00 per medewerker per jaar, mits tenminste 12 uur 
gemiddeld per week in het voorafgaande jaar is gewerkt. De onderdelen van de DI-budgetregeling in een 
schema samengevat:  
  
 

Doelstellingen: 
- Iedereen werkt aan plan A (eigen functie), B (andere CRV functie) -of C (functie buiten CRV) 
- Iedereen staat stil bij en neemt indien nodig maatregelen gericht op vitaliteit/gezondheid 

Budget:  
- € 550,- nieuw budget per FTE per jaar 
- Spaarmogelijkheid over 4 jaar, d.w.z. € 1.100,- na 2 jaar, € 1.650,- na 3 jaar,  2.200,- na 4 jaar 
- Na 4e jaar vervalt niet besteed DI budget uit 1e jaar, na 5e jaar budget uit 2e jaar, enz. 

Ontwikkelen CRV DI keuzepakket. Enkele voorbeelden:  
- Arbeidskundig/ergonomisch advies/training bij rug/nek/knieklachten 
- Training omgaan met werkstress, training/coaching persoonlijke effectiviteit, omgaan met 

verandering, balans werk-privé, voeren van lastige gesprekken 
- Bedrijfsmaatschappelijk werk, financieel advies, onder meer gericht op schuldinzicht/sanering, 

werk&gezin 
- Begeleiding verbetering leefstijl/gewoonten, sportabonnement, mindfullness 
- Loopbaan scan/oriëntatie/begeleiding, solliciteren anno 2018 
- Workshop Pensioen in Zicht 
- Omscholing, opleiding gericht op ander werk (kennis en/of vaardigheden), computercursus 

Ontwikkelen spelregels, o.a. m.b.t. overlap/samenvoegen van: 
- DI budget 
- Reguliere opleidingsbudget (CRV commitment: handhaving ca. 1% van de loonsom → € 340k) 
- Studiekosten en fitnesskosten betaald uit Persoonlijk Keuzebudget 

Nader uit te werken in DI werkgroep,  
MyHR inrichten voor DI-budget 

 
Nadere bijzonderheden:  
 

• Het is mogelijk al vanaf 1-7-2018 bestedingen “vooruit” te doen op het budget van 2019 en voorts. 
Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd kunnen echter geen  “vooruit” bestedingen doen.  

• De investering van de medewerker voor het DI budget is het inleveren van 2 ATV-dagen. Het aantal 
ATV dagen daalt van 19,5 op jaarbasis naar 17,5 op jaarbasis.   

• Monsternemers: de monsternemer mag het DI-budget van de laatste 5 jaar voorafgaande aan de 
pensioengerechtigde leeftijd, zoals bedoeld in de AOW toevoegen aan zijn PKB-budget en hier tijd 
voor kopen. Het inzetten van het DI-budget als daarvóór blijft eveneens mogelijk 

 
DI-werkgroep, op te nemen als protocolafspraak: 
In de loop van 2018 komt een DI-werkgroep bijeen, samengesteld uit 2 leden vanuit de werkgever en 2 
leden, benoemd door de vakbonden. Doelen van de werkgroep liggen in het bepalen van de spelregels en 
portfolio met keuzemogelijkheden, het vormgeven van het voeren van de DI-dialoog tussen medewerkers en 
leidinggevenden, evaluatie en verbetering gespreksinstrumentarium en gespreksvoering, integratie DI in 
performance gesprekken, onderzoeken naar mogelijkheden voor subsidie. 
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Overwerkartikelen: 
De overwerkartikelen worden tekstueel aangepast omwille van de leesbaarheid. Benoemd wordt dat uren 
die meer gewerkt worden dan de netto-arbeidsuren als overwerkuren worden beschouwd.  
 
Voor inseminatoren:  

• Voor inseminatoren geldt dat maximaal 80 overwerkuren na afloop van een jaar worden beschouwd 
als startsaldo van gewerkte uren in het erop volgende jaar.  

• Voor de overwerkuren die het genoemde aantal van 80 overschrijden ontvangt de werknemer boven 
het voor deze arbeid verschuldigde salaris, een overwerkvergoeding van 35 % per uur op het 
uurloon. 

• Bij het einde van de arbeidsovereenkomst ontvangt de inseminator voor het op dat moment 
aanwezige saldo aan overwerkuren, boven het voor deze uren verschuldigde salaris, een 
overwerkvergoeding van 35 % per uur op het uurloon. 

Voor stalmedewerkers:  

• Voor personeel dat werkzaam is in stallen geldt voor overwerkuren, boven het voor deze uren 
verschuldigde salaris, een overwerkvergoeding van 35 % per uur op het uurloon. 
 

Protocolafspraak ten aanzien van inseminatoren:  
CRV zal, in samenspraak met de OR, onderzoeken of medewerkers op méér dan 26 zaterdagen, resp. 30 
zon- en feestdagen, op jaarbasis werkzaam zijn, en wat de oorzaak daarvan is. Ook wordt onderzocht of en 
waarom medewerkers  méér dan 10 uren werkzaam zijn op een dag. De resultaten van het onderzoek 
worden met de vakbonden gedeeld in het overleg voor de cao die start na 31-12-2019.  
 
 
Beloningsmethodiek Monsternemers:  

• De beloningsregel van 1 minuut per melkgevende koe wordt, ingaande 1-1-2019, aangepast in “tot 
120 melkgevende koeien 1 minuut per melkgevende koe en daarboven 10 seconden per 
melkgevende koe”.  

• Voor ophalen en verzenden gegevens 2 minuten tijdvergoeding. 

• Uitgevallen melkbeurt, monsternemer is al ter plaatse van de veehouder: vergoeding van reistijd [cf 
cao 10.1.d], gereden kilometers [cf cao art. 18], en de ingeplande zuivere tijd van de melkbeurt. De 
ingeplande zuivere tijd van de melkbeurt is de tijd tussen de begin- en eindtijd van de planning van 
de melkbeurt zoals deze naar de monsternemer is gezonden. 

 
All-in uurloon Monsternemers:  
CRV zal een reserveringsmodel gaan hanteren waarbij de waarde van de vrije tijd aan de monsternemer kan 
worden uitgekeerd bij het opnemen van vrije tijd, zoals vakantie; de streefdatum van ingang is 1-1-2019. 
 
Kledingpakket monsternemers, werkkleding: 
De waarde van het kledingpakket wordt verhoogd naar EUR 100,00 jaarlijks. Voor in dienst tredende 
monsternemers is dat EUR 100,00 voor de resterende maanden in het jaar.   
 
Mantelzorg:  
Wordt opgenomen als protocolafspraak, met de volgende elementen: ‘ 

• Erkenning van belang goede werk-privé balans 

• Thema is bespreekbaar in het team/op de afdeling 

• Cultuur waarin men zich veilig voelt om er over te praten 

• Kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen, er voor elkaar zijn 

• Leidinggevenden en mantelzorgers zoeken samen naar maatwerkoplossingen 
 
 
Registratie functiegerichte en niet-functiegerichte opleidingen 
CRV is voornemens de mogelijkheid tot dit onderscheid op te nemen in MyHR; opleidingsaanvragen kunnen 
zowel door leidinggevende als door medewerker worden ingevoerd. 
Hiertoe zal binnen HR een project worden gestart waarin de raakvlakken met het DI budget worden 
meegenomen. 
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Aanpassing Benefitshop, elektrische fiets:  
CRV biedt in PKB elektrische fiets (max. € 2.000,-) als keuze optie, zolang de WKR grens niet wordt 
overschreden. Gebruik wordt derhalve gemonitord. 
 
Participatiewet, protocolafspraak:  
CRV committeert zich werk aan te bieden aan drie medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
 
Voor akkoord: 
 
CRV, J.F.H.M. Kersten 
 
 
 
Voor akkoord:  
 
De Unie, J. Admiraal 
 
 
FNV Agrarisch Groen, N. van Veen 
 
 
CNV Vakmensen, P. de Ridder 


