
 

 
 

 
 
 
 

GROENTEN- EN FRUITVERWERKENDE INDUSTRIE 

PRINCIPEAKKOORD BEREIKT! 

EEN NIEUWE CAO EN EEN BETERE PENSIOENREGELING 
 

Na lang en intensief onderhandelen is het FNV Bondgenoten vanochtend op vrijdag 11 juli 2014 gelukt om 

een principeakkoord overeen te komen met jullie werkgevers in de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie. 

In dit principeakkoord staan de afspraken voor de nieuwe cao en een betere pensioenregeling. De leden van 

FNV Bondgenoten worden in de komende weken geraadpleegd. We leggen het  

principeakkoord positief voor aan de leden. 

 

De datum van vrijdag 11 juli was de deadline voor het maken van de pensioenafspraken over aansluiting bij 

de betere pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds Landbouw (BPL). Uiterlijk 11 juli moesten cao-

partijen een principeakkoord hebben, zodat het Bedrijfstakpensioenfonds nog aan alle wettelijke vereisten en 

termijnen zou kunnen voldoen om de aansluiting bij de pensioenregeling van BPL per 1 januari 2015 voor 

elkaar te krijgen.   

 

Begin van deze week legden werkgevers echter een eindbod neer. Een eindbod is geen  

principeakkoord. Werkgevers wisten, dat ze daarmee de aansluiting bij de pensioenregeling van BPL in ge-

vaar brachten. Maar werkgevers wilden per se met het eindbod bereiken dat wij zouden instemmen met 

structurele onderbetaling van uitzendkrachten voor onbepaalde tijd. En dat terwijl uitzendkrachten wettelijk 

gezien (vanwege cao voor de uitzendkrachten, de cao ABU) per 1 januari a.s. hetzelfde loon moeten krijgen 

als de vaste werknemers in de cao Groenten- en Fruitverwerkende Industrie. Ook de Europese uitzendrichtlijn 

zegt dat uitzendkrachten recht hebben op hetzelfde loon.  

 

Te goedkope uitzendkrachten zijn een gevaar voor de werkgelegenheid van de vaste werknemers. Vaste 

banen worden door werkgevers te duur gevonden. Uitzendkrachten worden niet meer alleen bij piek en ziek 

ingezet, maar het hele jaar door. Dat gaat ten koste van de vaste banen.  

 

We zijn werkgevers heel ver tegemoet gekomen met de mogelijkheid om uitzendkrachten in te delen in een 

extra loontrede van 85% (naast de reeds bestaande 95%), maar hebben wel paal en perk gesteld aan de 

tijdsduur waarin dat is toegestaan ( indeling in 85% mag maximaal 6 maanden, indeling in 95% mag ook 

maximaal 6 maanden).  

Een paar andere hoofdpunten uit het principe  akkoord :  

- Looptijd 2 ½ jaar : 1 april 2014 tot 1 oktober 2016. 

- Per 1 -9 2014 -  2 % structureel 

- Per 1 -9 2015 -  2 % structureel 

- In december 2014 – eenmalig 350 euro bruto 

- In december 2015 – eenmalig 350 euro bruto  

- WGA premie gedurende looptijd cao volledig voor rekening werkgevers 

- Voortzetting bijdrage ziektekosten aanvullende verzekering met fysiotherapie  

En nog veel meer afspraken over bijvoorbeeld: duurzame inzetbaarheid (onderzoek), flexibel werken (onder-

zoek), overleg over reparatie WW, voorkomen administratief ziekhouden, afspraken ter bevordering van in 

dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, etc.    

 

z.o.z. 

 

 



   

Het volledige principeakkoord wordt volgende week naar de leden van FNV Bondgenoten gestuurd, plus een 

stemformulier.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Bondgenoten,  

Marjolein Dubbelaar, bestuurder. 

 

Utrecht, 11 juli 2014  
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