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Beste mevrouw, heer, 

 

Allereerst wil ik u een heel gezond en voorspoedig 2017 toewensen!! 

 

Daarbij wil ik u melden dat wij op 28 december met de werkgevers tot een principeakkoord zijn 

gekomen over de cao. Dat wil zeggen dat wij als FNV het resultaat goed genoeg vinden om dat 

aan u voor te leggen. Of wij de cao uiteindelijk kunnen ondertekenen hangt van u af! 

 

Ik wil u dan ook vragen of u door middel van het meegezonden formulier wilt laten weten of u 

kunt instemmen met de cao. 

 

Het akkoord ziet er als volgt uit: 

 

Looptijd 

De looptijd van de cao is twee jaar. Omdat de vorige cao afliep in april 2016 betekent dit dat 

deze geldt van april 2016 tot april 2018. 

 

Loonsverhoging 

In februari 2017 geldt een loonsverhoging van 1,5% en in januari 2018 opnieuw een 

loonsverhoging van 1,5%. Tezamen dus een loonsverhoging van 3% voor een periode van  

24 maanden. 

 

Vakbondscontributie 

In het kader van de zogenaamde werkkostenregeling is het mogelijk om de 

vakbondscontributie fiscaal voordelig te behandelen.  
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In feite betekent dat, dat de vakbondscontributie uit het brutoloon kan worden betaald. De 

werkgeversorganisatie zal zijn leden positief over deze mogelijkheid informeren.  

Ons advies is om in oktober de jaaropgave van uw contributie te downloaden via onze site en 

deze aan uw werkgever te verstrekken. Dit kan u maximaal € 80 per jaar opleveren.  

Let op: ondanks het feit dat uw werkgever niets hoeft te betalen kan hij (administratieve) 

medewerking weigeren. Als uw werkgever weigert om mee te werken, laat mij dat dan s.v.p. 

weten. 

 

WW 

Zoals u misschien weet is de WW (werkloosheidswet) per 1 januari 2016 ingrijpend gewijzigd. 

De eerste verandering is de duur van de WW-uitkering. Die wordt in de periode tot 1 april 2019 

stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Verder is ook 

de opbouw van de WW gewijzigd. Vanaf 1 januari 2016 bouwen werknemers met een 

arbeidsverleden langer dan 10 jaar voor elk jaar arbeidsverleden nog maar een halve maand 

WW-uitkering op in plaats van een hele maand. Hierdoor worden minder WW-rechten 

opgebouwd.  

 

Vakbonden en werkgevers (VNO/NCW en MKB Nederland) hebben in het Sociaal Akkoord 2013 

afspraken gemaakt om dit verlies aan WW (en WGA)-rechten te repareren.  

Deze reparatie vindt plaats door per cao hier een aparte afspraak over te maken. 

Onze inschatting is dat binnen een jaar voor ongeveer 3 miljoen werknemers deze 

verslechtering gerepareerd kan worden.  

 

Wij hebben met de werkgevers (ADN en CVAH) afgesproken dat ook voor AGF Detailhandel de 

WW-rechten worden gerepareerd en in een aparte overeenkomst worden vastgelegd. In 

april/mei 2017 zal deze overeenkomst worden opgesteld.  

 

De exacte premie zal bij aanvang ongeveer 0,4% van de loonsom bedragen (en kan daarna 

maximaal oplopen tot 0,8%). Deze premie zal door werknemers moeten worden opgebracht. 

Daarbij is het van belang te weten dat voorheen de WW-premie door werkgevers en 

werknemers werd opgebracht. Nu is het zo dat werkgevers het wettelijke deel betalen en straks 

werknemers het aanvullende deel. 

 

Toekomst cao 

Met de werkgevers hebben we afgesproken te onderzoeken of er een grotere cao kan komen 

voor meerdere vers-sectoren. Als hier stappen in worden gezet, dan vragen wij u uiteraard om 

uw mening. 

 

Wilt u door het insturen van de antwoordstrook uw stem uitbrengen over het bereikte 

akkoord? Als u wil, kunt u mij ook altijd even bellen. 
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Tenslotte nog dit.  

Met een sterkere FNV zijn wij in staat om nog beter voor uw arbeidsvoorwaarden op te komen. 

Daarom willen wij u oproepen om uw collega’s uit te leggen dat zij zonder de FNV geen 

loonsverhoging zouden hebben gekregen. Overigens is het zo dat u nog een kleine bonus kunt 

verdienen als u uw collega lid weet te maken van de FNV (zie https://www.fnv.nl/iemand-

anders-aanmelden) 

 

Alvast hartelijk dank voor de te nemen moeite. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

Frans de Beer 

Bestuurder FNV Handel 

E frans.debeer@fnv.nl 

t.  0302637003  

  

 

 

PS. 

Mocht u inmiddels niet meer werkzaam zijn in de sector, wilt u dan uw nieuwe gegevens aan 

ons doorgeven? Dat kan telefonisch via onze afdeling klantenservice (088 368 0 368) of door uw 

gegevens via onze site aan te passen. 

   
 


