
          Utrecht, 8 april 2016 

 

AFSPRAKEN  

CAO VOOR DE FOODSERVICE EN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 

EN SUBSECTORAAL GIL 

 

Looptijd 

Expiratie GHP (1 juli 2016) c.q. GIL (1 juni 2016) tot 1 juli 2017.  

 

Praktisch betekent dat voor de GIL:  verlengen oude cao met 1 maand, te weten van 1 juni 

2016 tot 1 juli 2016, gevolgd door looptijd van de mantel 12 maanden, te weten van 1 juli 

2016 tot 1 juli 2017 

 

Werkingssfeer (mantel) 

De werkingssfeer is vastgesteld conform de bijlage.  

 

Pensioenen (mantel) 

Alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer passen de pensioenregeling van het BPF 

GIL toe of zij hebben een gelijkwaardige pensioenregeling per 1 april 2017. Voor het BPF 

GIL zal een nieuwe verplichtstelling worden aangevraagd bij aflopen van de oude.  

 

Loonvorming (mantel) 

De lonen en loonschalen worden verhoogd: 

- per 1 december 2016 met 0,5% eenmalig, te berekenen als een factor van het 

maandloon van december naar rato van het aantal maanden in dienst in 2016 

- per 1 februari 2017 met 1% structureel 

 

Jeugdlonen (GIL) 

Sociale partners hebben overleg over de jeugdschalen als er politieke duidelijkheid is 

hierover. Dit overleg heeft de mogelijkheid om bij overeenstemming van sociale partners de 

cao op het punt van de jeugdlonen tussentijds aan te passen. 

 

Toekomst cao (GIL) 

Sociale partners investeren in de toekomst van de GIL. Voor (externe) ondersteuning van 

drie werkgroepen wordt een budget gereserveerd van maximaal € 120.000. De opdrachten 

voor de werkgroepen zijn:  

- Duurzame inzetbaarheid inclusief de thema’s mantelzorg, vitaliteit, loopbaanscan en 

financiële scan . De werkgroep zal inventariseren wat nu al beschikbaar is en wat op 

korte termijn concreet kan worden gemaakt voor de hele GIL. 

- Modernisering cao. De werkgroep zal inventariseren welke cao afspraken nuttig en 

gewenst zijn voor de GIL. Het thema beloning van flexibiliteit is hierbij inbegrepen.  

- Financiële foto / budget coaching. De werkgroep inventariseert welke mogelijkheden er 

zijn om bestaande initiatieven voor de hele branche beschikbaar te maken.  

  



Bijlage 
 
WERKINGSSFEER  
 
Artikel 1 Algemene Definities 

Werkgever: iedere in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die zich 
bezighoudt met de uitoefening van:  
- de groothandel voor de Foodservice en in Levensmiddelen en/of  
- de groothandel in Zoetwaren en/of  
- de groothandel in Tabak en Tabaksproducten en/of  
- de groothandel in Bakkerijgrondstoffen en/of  
- de groothandel in Aanverwante Producten als bedoeld in artikel 2. 
Werknemer: ieder die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij 
Werkgever. 

 
Artikel 2 Werkingssfeer  
 

1. Deze CAO geldt voor de Groothandel voor de Foodservice en in Levensmiddelen, de 
Groothandel in Zoetwaren, de Groothandel in Tabak en Tabaksproducten, de 
Groothandel in Bakkerijgrondstoffen en de Groothandel in Aanverwante Producten.  

 

2. Onder Groothandel voor de Foodservice en in Levensmiddelen als bedoeld in lid 1 
wordt verstaan de onderneming: 

 a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van goederen en/of diensten 
(ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm) uit ten minste 
acht van de hierna genoemde 26 groepen; en 

 b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is 
dan 50% van de totale omzet en voor meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit 
het verkopen aan wederverkopers en/of aan wederverkopers in 
retailondernemingen en/of verbruikers in horeca- en/of cateringbedrijven; en 

 c. waarbij de omzet die wordt behaald met het kopen en verkopen als bedoeld onder a. 
voor meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de verkoop van goederen uit de 
hierna genoemde groepen 1-17 (Food); en 

 d. waarbij ten minste sprake is van het kopen en verkopen van goederen (ongeacht de 
herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm) uit ten minste 5 van de hierna 
genoemde groepen 1-17 (Food). 

  
 Groepen:  

 

 Food1 

 1.  Alcoholvrije drank, alle voor consumptie gereed zijnde dranken, waaronder waters, 
frisdrank, etc. met uitzondering van zuivel;   

 2.  Zwak alcoholische drank, bijvoorbeeld bier, wijn;   

 3.  Sterk alcoholische drank, bijvoorbeeld gedistilleerd;  

 4.  Tabak en/of tabaksproducten;  

 5.  Brood;  

 6.  Vlees en/of vleeswaren, met uitzondering van wild en gevogelte;  

 7.  Vis;  

 8.  Patisserie;  

                                                
1 Steeds ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm en de verschijningsvorm (vers, houdbaar of 
diepgevroren) tenzij de specifieke groep enige vorm uitsluit, zoals het geval is bij de groep “ijs” en 
“diepgevroren snacks”.   



 9.  Wild en gevogelte;  

 10.  Binnen- en/of buitenlandse kaas;  

 11.  Eieren en salades;  

 12. Conveniencemaaltijden; 

 13.  Zuivel en zuivelproducten, bijvoorbeeld dagverse zuivel, melk, boter, en room met 
uitzondering van kaas;  

 14.  Aardappelen, groenten en/of fruit (AGF);  

 15.  IJs;   

 16.  Diepvriessnacks; 

 17.  Droge kruidenierswaren (DKW) en overige food.  

 

 Non-Food 

 18.  Keuken- en/of horeca-apparatuur/meubilair;  

 19.  Bedrijfskleding en/of -textiel;  

 20.  Horeca non-food; 

 21.  Schoonmaak- en/of reinigingsmiddelen; 

 22.  Overige non-food;  
 
 Diensten 
 23.  Het instrueren en/of opleiden van personeel werkzaam in de horeca- en/of 

cateringbranche en/of de advisering over de bereiding van voeding en/of de 
advisering over menucalculaties en/of andere exploitatieactiviteiten (bijvoorbeeld 
verzekeringen) en/of het samenstellen van menu- en/of wijnkaarten;  

 24.  Het ontwerpen van keuken- en/of horeca- en/of cateringinrichtingen;  
 25.  Het ter beschikking stellen van franchiseformules;  
 26.  De financiering van en/of de verhuur en/of het ter beschikking stellen van 

goederen waaronder keuken- en/of horeca-apparatuur/meubilair.  
 

 De cao is niet van toepassing op de werkgever die valt onder de 
werkingssfeeromschrijving van één van de volgende bedrijfstakcao’s:   

- collectieve arbeidsovereenkomst voor de Drankindustrie en de Groothandel in 
Dranken, 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017; 

- collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en 
de Eiproductenindustrie, 1 april 2010 tot en met 30 juni 2012;  

- collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Groenten en Fruit, 1 juli 
2012 tot en met 30 juni 2014; 

- collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel werkzaam in het Partikuliere 

 Kaaspakhuisbedrijf, 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016; 

- collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleessector, 1 april 2014 tot en met 29 
februari 2016.  

 

3. Onder Groothandel in Zoetwaren als bedoeld in lid 1 wordt verstaan de onderneming 
die  

 a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van een assortiment zoetwaren 
(ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm) bestaande uit 
één of meer artikelen uit de hierna onder A. tot en met D. genoemde groepen; en  

 b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is 
dan 50% van de totale omzet en voor meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit 
het verkopen aan wederverkopers en/of aan wederverkopers in 
retailondernemingen en/of verbruikers in horeca- en/of cateringbedrijven. 

 



 Groep A: Chocolade 
- repen; 
- candybars; 
- chocolade, bonbons; 
- dragees; 
- seizoenartikelen. 

  
Groep B: Suikerwerk 
- drop; 
- kauwgum; 
- pepermunt en dragees; 
- overige suikerwerk; 
- seizoenartikelen. 

  
Groep C: Biskwie, banket en snijkoek 
- biskwie en wafels; 
- koekjes; 
- chocoladebiskwie; 
- stuksartikelen; 
- stuksartikelen en banket; 
- gebak; 
- diepvriesgebak; 
- snijkoek; 
- seizoenartikelen. 

 
Groep D: Hartige versnaperingen 
- pinda's en noten; 
- zoute biskwies; 
- onderleggers; 
- chips en frietsticks; 
- overige cocktailsnacks. 

 
4. Onder Groothandel in Tabak en Tabaksproducten als bedoeld in lid 1 wordt 

verstaan de onderneming:  
 a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van tabak en/of tabaksproducten 

(ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm); en 
 b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is 

dan 50% van de totale omzet en voor meer dan 50% bestaat uit het verkopen aan 
wederverkopers en/of aan wederverkopers in retailondernemingen en/of verbruikers 
in horeca- en/of cateringbedrijven. 

 
5. Onder de Groothandel in Bakkerijgrondstoffen als bedoeld in lid 1 wordt verstaan 

de onderneming: 
 a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van bakkerijgrondstoffen ongeacht 

de verpakkingsvorm; en  
 b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is 

dan 50% van de totale omzet en voor meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit 
het verkopen aan verbruikers in horeca- en/of cateringbedrijven en/of aan 
wederverkopers in retailondernemingen. 

 



6. Onder de Groothandel in Aanverwante producten als bedoeld in lid 1 wordt verstaan 
de onderneming  

 a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen  van specerijen en/of vleeswaren 
en/of visconserven en/of gedroogde zuidvruchten (ongeacht de herkomst, de 
verpakkingsvorm of verschijningsvorm); en 

 b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is 
dan 50% van de totale omzet en voor meer dan 50% bestaat uit het verkopen aan 
verbruikers in horeca- en/of cateringsbedrijven en/of aan wederverkopers in 
retailondernemingen. 

 
7. Onder het kopen in de zin van dit artikel wordt mede verstaan het verkrijgen van 

artikelen van enige andere van de groep deel uitmakende onderneming, waarin een 
ander bedrijf wordt uitgeoefend. 

 
8. Onder het verkopen aan wederverkopers in de zin van dit artikel wordt mede verstaan 

het verkopen van artikelen aan instellingen of aan personen, die deze in een door hen 
gedreven onderneming aanwenden.  

  
9. Onder kopen en verkopen in de zin van dit artikel wordt mede verstaan kopen en 

verkopen in transitovorm. 
 
 


