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Eindbod CAO Eurofins Agro Testing Wageningen BV 2016-2017 

 
 
Op 7 december is er overleg geweest tussen Eurofins Agro Testing Wageningen b.v. (Eurofins 
Agro), CNV vakmensen en FNV Bondgenoten. Dit heeft geresulteerd in een eindbod van de 
werkgever. De vakorganisaties leggen dit eindbod voor aan de leden.   
 
Looptijd  
De looptijd van de CAO is een jaar, van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017.  
 
Loonontwikkeling 
- Per 1 april 2016 worden de salarissen en de salarisschalen initieel verhoogd met 1.75%.  
- Voor de looptijd van deze cao (2016-2017) wordt de eindejaarsuitkering eenmalig 

verhoogd naar 1% van het jaarsalaris. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Partijen leveren namen aan van bureaus die gespecialiseerd zijn in duurzame inzetbaarheid. Er 
wordt een stuurgroep opgericht met een lid van het FNV, een lid van het CNV en een lid van 
Eurofins Agro. Aan deze bureaus wordt gevraagd een presentatie te geven aan de stuurgroep en 
wordt een keuze gemaakt voor het gewenste bureau. Het uitgewerkte voorstel voor dit project 
moet klaar zijn voor 1 april 2017 zodat de daadwerkelijke uitvoering in de cao 2017-2018 kan 
worden vastgelegd. 
 
3e WW jaar 
Cao partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en de WGA worden gerepareerd 
conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de 
Stichting van de Arbeid zijn gemaakt. Cao partijen schatten in dat de private aanvullende 
WW/WGA in 2016 en 2017 0.2% van het SV loon kost. Werknemers nemen de volledige premie 
voor hun rekening. 
Cao partijen spreken af zich aan te zullen sluiten bij de op te richten nationale private uitvoerder 
voor de aanvullende private WW/WGA, zodra deze bekend is. De nationale uitvoerder zal een 
uniforme regeling voor alle werknemers introduceren en voorleggen aan decentrale cao-partijen. 
Deze regeling nemen cao-partijen een op een over. 
De looptijd van deze afspraak bedraagt 5 jaar. Tussentijdse wijzigingen en de premiestelling 
worden door de cao-partijen bekrachtigd. 
 
Jeugdloonschalen 
Afgesproken is dat de indexeringsclausule voor medewerkers vanaf 18 jaar wordt afgeschaft. 
 
Uitzondering Wwz voor agrarische sector 
Minister Asscher is akkoord gegaan met het doorvoeren van uitzonderingsmogelijkheden voor de 
agrarische sector op de Wet werk en zekerheid (Wwz). De wetswijziging houdt in dat de 
verplichte tussenpoos van 6 maanden in collectieve arbeidsovereenkomsten kan worden 
teruggebracht tot 3 maanden. Partijen hebben afgesproken gebruik te maken van deze 
uitzonderingsmogelijkheid en dit in deze cao vast te leggen. 
 
Functiewaarderingssysteem 
Eurofins Agro vraagt een vernieuwde offerte aan bij AWVN voor de herziening van het 
functiewaarderingssysteem. Na goedkeuring van deze offerte zal, rekening houdend met de 
organisatieaanpassingen, het project worden opgestart. De insteek is dat tijdens de cao 2017-
2018 het nieuwe functiewaarderingssysteem in werking zal treden. 
 
 
 



 

 

Participatiewet 
Eurofins Agro heeft op dit moment een aantal medewerkers in dienst die onder de Wajong 
regeling vallen en heeft de intentie uitgesproken, waar mogelijk, beschikbaar en competent, 1 
extra Wajonger in dienst te nemen.  

 
AWVN regeling 
Afgesproken is dat de AWVN bijdrage wordt gecontinueerd. 
 
Vakbondscontributie 
De fiscale verrekening vakbondscontributie blijft gedurende de looptijd van deze cao ongewijzigd. 
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