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1. looptijd 

Werkgevers gaan akkoord met een looptijd van één jaar van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 
 
2. loonsverhoging 

Werkgevers stellen een loonsverhoging voor van de loonschalen van 2,25% per 01.01.2019. 
 
3. werktijden en toeslagen 

Werkgevers en werknemers spreken af om in de looptijd van de nieuw af te sluiten CAO in overleg te 
treden over verduidelijking van artikel 7 en 10 CAO groenten- en fruitverwerkende industrie. 

 
Het doel van dit overleg is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en aan welke voorwaarden 
voldaan dient te worden om tot een flexibelere regeling voor ploegendiensten te komen. 
 
De werkgroep van experts die hiervoor zal worden opgericht zal in het volgend CAO overleg met 
aanbevelingen te komen 

 
4. karakter van de CAO 
 Werkgevers en werknemersorganisaties spreken af om in een aparte werkgroep aandacht te geven 

aan het karakter van de CAO groenten- en fruitverwerkende industrie en hierover in de volgende CAO 
onderhandelingen een toelichting te geven 

 
5. Langere WW- en WGA-uitkering 
 Werkgevers en werknemersorganisaties zullen samenwerken aan een verzoek aan de stichting 

SPAWW om de werkingssfeer van de SPAWW regeling uit te breiden waardoor ook werknemers die 
formeel niet onder de CAO vallen (de zogenaamde boven-CAO-ers) onder deze regeling gaan vallen 

 
6.  seniorenregeling: 

Werkgevers en werknemers spreken af om in de looptijd van de nieuw af te sluiten CAO in overleg te 
treden over herziening van de huidige seniorenregeling 
 
Werknemers geven aan dat zij de huidige verdeling van de kosten ook terug willen zien in de herziene 
regeling waarbij een koppeling met de AOW leeftijd bespreekbaar is. 

 
De werkgroep die hiervoor zal worden opgericht zal in het volgend CAO overleg met aanbevelingen 
komen 

 
7. scholing voor loopbaan 

Werkgevers stellen voor om artikel 5 punt 10a aan te passen door de volgende zin toe te voegen: 
 

“..deze scholing kan ook gaan over een bijdrage aan de loopbaan van deze categorie medewerkers. .”  
 
8.  Bedrijvenwerk vakbonden  

Werkgevers gaan akkoord met het voorstel van werknemersorganisaties aan aanpassing van de tekst 
van artikel 21 lid 5 van de CAO groenten- en fruitverwerkende industrie.  
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