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FNV, CNV Vakmensen, De Unie aan werknemerszijde en Nevedi aan werkgeverszijde hebben op 
woensdag 9 mei 2018 het volgende onderhandelingsresultaat bereikt. Dit resultaat wordt met positief 
advies ter goedkeuring aan de achterbannen voorgelegd. 
 
1. Looptijd  
De looptijd van de cao is van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2020.  
 
2. Loon  
De feitelijke lonen en de salarisschalen worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,5% structureel.  
De feitelijke lonen en de salarisschalen worden per 1 juni 2019 verhoogd met 2,5% structureel.  
 
3. Pensioen  
De pensioenpremie voor werknemers wordt per 1 januari 2019 verlaagd met 1%. Dit geldt niet alleen 
voor de percentages in de cao, maar geldt ook als werknemer minder pensioenpremie betaalt, dan in 
de cao staat. (Betaalt de werknemer geen pensioenpremie, dan wordt het loon verhoogd met 0,5%.) 
 
De totale premie wordt per 1 januari 2019 aan werkgeverszijde 15,05% en aan werknemerszijde 
14,26% (inclusief 1,60% werknemerspremie VPL-regeling).  
 
Financieel advies  
Werknemers kunnen, indien het bestuur van het sociaal fonds daarmee instemt, vijf jaar voorafgaand 
aan de AOW-leeftijd eenmalig een bijdrage krijgen uit het Sociaal Fonds ter hoogte van maximaal 750 
euro voor een persoonlijke financiële scan ten aanzien van hun pensionering.  
 
4. Reiskosten  
Aan de tekst van artikel 5.6 van de cao wordt toegevoegd: ‘Ook wordt bij een afstand enkele reis 
vanaf 10 kilometer de eerste 10 kilometer vergoed.’ 
 
5. Duurzame inzetbaarheid  
De regeling met betrekking tot de 66 uur extra vakantie per jaar (artikel 7.2 lid 3 sub a van de cao) 
wordt aangepast en gaat gelden voor werknemers vanaf 60 jaar tot aan de AOW-leeftijd.  
Vanaf 1 januari 2019 beweegt de leeftijd mee met het opschuiven van de AOW-leeftijd.  
Cao-partijen spreken af om een onderzoek te doen in het kader van duurzame inzetbaarheid. In dit 
onderzoek wordt gekeken naar de haalbaarheid van een 80-90-100% regeling of een afgeleide 
hiervan. Tevens wordt gekeken naar de haalbaarheid van een duurzaam inzetbaarheidsbudget of een 
afgeleide daarvan voor alle werknemers. Bij het onderzoek wordt tevens betrokken de mogelijkheid 
om de leeftijdsdagen en diensttijddagen als financieringsbron te gebruiken.  
 
6. Partnerverlof (kraamverlof)  
Vooruitlopend op mogelijke aanpassing van de wet van twee dagen naar vijf dagen partnerverlof, 
wordt met inachtneming van het wettelijk partnerverlof, het partnerverlof uitgebreid naar 10 werkdagen 
betaald verlof.  
 
 
 



7. Participatiewet  
De afspraken die in de vorige cao zijn gemaakt in het kader van de Participatiewet worden voortgezet 
en geëvalueerd. Aansluitend zal worden bezien of nieuwe afspraken nodig zijn en zo ja, hoe deze 
dienen te luiden.  
 
8. Salarisschalen winkelpersoneel  
In de salaristabel voor winkelpersoneel wordt de vakvolwassenleeftijd vastgesteld op 21 jaar.  
 
9. Gedifferentieerde WGA-premie  
Gedurende de looptijd van de cao zal de gedifferentieerde WGA-premie niet worden verhaald op de 
werknemer.  
 
10. Sociale Zekerheid  
De huidige Protocolafspraak Uitwerking Sociaal Akkoord met betrekking tot de WW wordt als volgt 
aangepast:  
 
Cao-partijen nemen voor zich aan te sluiten bij de door sociale partners op nationaal niveau 
vastgelegde uitgangspunten voor de uitvoering van de private aanvulling WW zoals deze zijn 
verwoord in de brief van de Stichting van de Arbeid van 6 september 2017 en de eventueel daarop 
volgende aanvullingen of wijzigingen.  
 
11. Werkgeversbijdrage  
De werkgeversbijdrage aan vakbonden zal gedurende de looptijd van de cao worden betaald conform 
de AWVN-regeling. 
 
12. Tekstaanpassing vakantietoeslag  
Aan de tekst van artikel 5.3 lid 2 wordt na de eerste alinea: ‘De vakantietoeslag wordt niet berekend 
over overwerk uitbetaald in de vorm van geld conform artikel 4.7.1 lid 3 ‘. 
 

 

Renkum, 9 mei 2018 
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