
Principeakkoord Hochwald Foods Nederland b.v. CAO 2014-2015 

 

Hochwald en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie hebben na constructief overleg 
een principeakkoord bereikt. Vakorganisaties zullen deze positief voorleggen aan hun 
achterban. 

 

Het principeakkoord luidt als volgt: 

- Looptijd 
De looptijd is 1 jaar, te weten van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015. 
 

- Structurele loonsverhoging  
Per 1 april 2014 worden de salarissen en de salaristabel structureel verhoogd met 2%.  
Tevens worden in de salaristabel loonschalen op basis van het Wettelijk minimumloon 
toegevoegd.   
 

- Werkgeversbijdrage zorgverzekering 
Voor de looptijd van deze cao wordt, onder overlegging van een aanvullende 
ziektekostenpolis, de werkgeversbijdrage in de aanvullende zorgverzekering verhoogd met     
€ 15,- per kalendermaand tot in totaal € 25,- per kalendermaand. 
 

- Personeelsbezetting 
Ter reductie van het aantal uitzendkrachten zal de personeelsbezetting gedurende de 
looptijd van deze CAO met 10 personen verhoogd worden van 186 naar 196 personen. 
 

- Leeftijdsgebonden personeelsbeleid 
In het kader van leeftijdsgebonden personeelsbeleid hebben partijen gesproken over  
gezondere alternatieve 4 ploegendienstroosters met meer mogelijkheden tot parttime 
werken. Drie opties zijn daarbij de revue gepasseerd: 
- 4-ploegendienst gebaseerd op 36 uur (i.p.v. 38 uur) per week d.m.v. het aanpassen van 

de ploegentoeslag (van 25,63% naar 18,98%); basissalaris blijft gebaseerd op 38 uur 
per week. 

- 4-ploegendienst gebaseerd op 36 uur (i.p.v. 38 uur) per week d.m.v. het aanpassen van 
het basissalaris (36/38); ploegentoeslag blijft 25,63%. 

- Deeltijdvarianten binnen de 4-ploegendienst gebaseerd op 38 uur. 
CAO-partijen gaan gedurende de looptijd van de verder onderzoek doen welke opties 
realiseerbaar zijn en hoe e.e.a. te realiseren. 
Tevens hebben partijen afgesproken dat een lifestyle-onderzoek ook voor medewerkers  
jonger dan 45 jaar plaats kan vinden  
De paritaire werkgroep die zich heeft gebogen over het onderwerp leeftijdsgebonden 
personeelsbeleid is ontbonden en in het protocol zal de betreffende passage over de 
paritaire werkgroep komen te vervallen. 

 

 
 
 



 
 

- WW 
In het protocol zal betreffende de WW de volgende passage worden opgenomen: 
CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform 
de afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt. 
Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW 
en inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking tot de 
reparatie van de WW in de CAO is afgerond, medio juni 2014, zullen CAO-partijen, met 
inachtneming van deze adviezen en de brief van de STAR van 24 december 2013, overleg 
voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering 
waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. 
Zo nodig wordt de CAO opengebroken. 
 

- Werkervaringsplaats 
Gedurende de looptijd van deze CAO zal werkgever 1 WAJONG’er plaatsen. 
 

- Innexus 
Hochwald zal aansluiting zoeken bij de organisatie Innexus. Dit in relatie tot de  
ontwikkelingen op de toekomstige arbeidsmarkt. 
 

- CAO à la carte 
Het fietsproject zal in deze contractperiode binnen de geldende fiscale mogelijkheden 
worden voortgezet. 
 

- AWVN werkgeversbijdrageregeling 
Gedurende deze cao wordt de AWVN werkgeversbijdrageregeling gecontinueerd. 

 

Naast voorgaande afspraken hebben CAO-partijen besproken dat de werknemersbijdrage aan 
de BPL pensioenvoorziening Landbouw, die al was verlaagd van 4,61% naar 3,9%, met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2014 voor het jaar 2014 extra verlaagd kan worden naar 
2,31%. Deze extra 1,6% leidt tot een wezenlijk positief koopkrachtvoordeel.  
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