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Betreft: principeakkoord 
 
Onderstaand treft u de weergave van het principeakkoord Cao Zoetwaren.  
Op 12 januari 2017 hebben VBZ, FNV, CNV en De Unie een principeakkoord bereikt over een 
nieuwe cao. Alle partijen zullen dit bereikte akkoord aan hun respectievelijke achterbannen 
voorleggen.  
 
Het volgende is overeengekomen:  
 
Duurzame inzetbaarheid medewerkers (hierna: DIM)  
Werkgevers en werknemers streven beiden naar duurzame inzetbaarheid gedurende de actieve 
arbeidsbetrekking binnen onze branche: het vermogen om met vakmanschap en plezier te kunnen 
blijven werken gedurende de loopbaan, op een manier die fysiek en mentaal bij werknemer en 
bedrijf past.  
 
Om dit te bereiken hebben werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over de 
onderstaande punten:  
 
- 80/90/100-regeling  

 De werknemer kan vanaf 6 jaar voor AOW-leeftijd 80% gaan werken tegen 90% loon en 
100% pensioenopbouw; 

 Jaarlijkse evaluatie en eventueel besluit tot verdere uitbreiding/vervroeging uittreding;  

 Start regeling vanaf 1 juli 2017 (in verband met zorgvuldigheid invoering);  

 Afstand doen van gebruik ontziebepalingen door deelnemer(s);  

 Wet Flexibel Werken (aanpassing arbeidsduur) volgen ten aanzien van procedure en 
besluit over instemming of mogelijke weigering van het verzoek om minder te werken.  
 

-Extra vrije uren en vakantiedagen  

 Systematiek van toewijzen van de ontziedagen ex art. 35 en 36: De werknemer plant deze 
dagen 1 januari van het jaar waarin ze vallen in. Als dat niet gebeurt, zal de werkgever 
inplannen. 

 Voorstel procedure inplannen voor 2017: Werkgevers vragen de werknemers de planning 
van de dagen ex art. 35 en 36 voor 1 juli 2017 kenbaar te maken. Doet de werknemer dat 
niet, dan zal de werkgever de dagen inroosteren. Indien de werkgever de werknemer niet 
vraagt om de dagen in te plannen, dan hoeft de werknemer ze niet in te plannen en zal de 
werkgever ze ook niet inroosteren. In dat geval blijven het vrij opneembare vakantiedagen; 

 Voorstel procedure inplannen voor volgende jaren: De werkgever vraagt uiterlijk 1 
december van het voorafgaande jaar aan de werknemer om zijn extra vrije diensten (art. 
35 en 36 ) in te plannen. De werknemer dient vervolgens de dagen voor 1 januari van het 
betreffende jaar in te plannen. Zo niet, dan zal de werkgever de dagen ex art. 35 en 36 
inroosteren. Indien de werkgever de werknemer niet vraagt om de dagen in te plannen, 
dan hoeft de werknemer ze niet in te plannen en zal de werkgever ze ook niet inroosteren. 
In dat geval blijven het vrij opneembare vakantiedagen.  

 Overige vakantiedagen (wettelijk en bovenwettelijk): vervaltermijn 5 jaar;  

 In cao meer dwingende tekst opnemen: Wettelijke dagen zijn in beginsel bedoeld om 
genoten te worden in het jaar van toekenning. Indien dit niet gebeurt, vindt overleg plaats 
tussen werkgever en werknemer hoe hier in het volgende jaar mee om te gaan.  

 
- Afbouwregeling  

 De afbouw in artikel 21 lid 2 is voortaan in duur en hoogte gelijk aan die van lid 1. 

 Art. 16 lid 3, eerste zin: herziening schaalsalaris: bij functie-wijziging op eigen verzoek of 
door eigen toedoen vindt directe salarisaanpassing plaats;  

 Artikel 22 lid 2: bij werknemers ouder dan 55 jaar, die 25 jaar onafgebroken een rooster 
met arbeid tussen 23 uur -06.00 uur hebben gehad, vindt indien overplaatsing op eigen 
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verzoek en/of met instemming van de werknemer (op initiatief / verzoek werkgever) 
plaatsvindt, afbouw plaats van de laatstgenoten toeslag in drie stappen, te weten:  

 Gedurende de 1e t/m de 36e week: 80% van de roostertoeslag  

 Gedurende de 37e t/m de 108e week: 60% van de roostertoeslag  

 Vanaf de 109e week: 50% van de roostertoeslag  
 

art. 22 lid 2, 1e zin: 
In afwijking van het in lid 1 bepaalde, behoudt de werknemer van 55 jaar en ouder op het moment 
dat hij in de sector ten minste 25 aaneengesloten jaren in een werkrooster met arbeid tussen 23:00 
uur en 6:00 uur heeft gewerkt, de laatstgenoten roostertoeslag volledig indien de werkgever 
verzoekt en de werknemer niet instemt met afbouw. 
 
Tekstvoorstel tweede alinea artikel 22 lid 2:  
“In afwijking van het in lid 1 bepaalde, behoudt de werknemer van 50 jaar en ouder op het moment 
dat hij in de sector ten minste 25 jaar aaneengesloten jaren in een werkrooster met arbeid tussen 
23:00 uur en 6:00 uur heeft gewerkt, de laatstgenoten roostertoeslag volledig op het moment van 
overplaatsing op verzoek van werkgever naar een werkrooster zonder arbeid tussen 23:00 uur en 
6:00 uur.  
- Loopbaanscan James inzetten conform in Werkgroep DIM gemaakte afspraken.  

- Loondoorbetaling bij ziekte  

 Wijziging in 100% doorbetaling 1e ziektejaar en 95 % doorbetaling 2e ziektejaar.  
 

- Binnen het kader Werkgroep DIM lopende DIM pilots voortzetten en door sociale partners voor te 
stellen vervolgstappen stimuleren (waaronder Duurzame inzetbaarheidsgesprekken)  
 
 
Flexibiliteit met vaste (‘echte’) banen  
Om te komen tot een gezonde toekomst-vaste branche streven sociale partners naar de vergroting 
van flexibiliteit met vaste (‘echte’) banen, waarbij de wensen om te komen tot meer flexibiliteit in 
bedrijfsvoering (mee-ademen met vraagfluctuaties) vanuit werkgevers en meer zekerheid (vast 
werk) bij werknemers (en mogelijkheden tot doorgroei) worden gecombineerd. Daartoe dienen 
aantal belemmerende factoren in de huidige cao opgelost te worden. Om dit te bereiken hebben 
werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over de onderstaande punten:  
 
- Meer invloed eigen rooster / zelfroosteren  

 Gedurende looptijd cao zal tenminste één pilot gestart worden (Peijnenburg heeft 
reeds toegezegd);  

 Verdere uitwerking in werkgroep DIM, gedacht kan worden aan een pilot in de 
drieploegendienst zonder nachtdiensten 

 
- Onderzoek Flexibiliteit zoetwaren  

 Gedurende looptijd cao zal onderzoek Flexibiliteit zoetwaren plaatsvinden waarin 
steeds gekeken wordt naar de bijdrage aan duurzame inzetbaarheid:  

1. Werkgevers onderzoeken welke flexibiliteitswensen zij hebben én geven hier in de prioriteiten 
aan;  

2. Zodra resultaat hiervan beschikbaar is, onderzoeken en bespreken vakbonden met achterban:  
 

 

 

 
 

 In dit kader zal/kan bij de arbeidsvoorwaardelijke oplossingen onder andere gekeken 
worden naar:  
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- Opleidingsbudget:  

 Zoetwaren Online/KAM Online verder activeren conform afspraken DIM en 
Georganiseerd Overleg  

 Maximaal 50 x € 1.000 (100% vergoeding) ten behoeve van arbeidsmarkt gerelateerde 
opleidingen waarbij sprake is van succesvolle afronding met een diploma/certificaat;  

 Evaluatie periodiek op de GO-agenda;  

 Financiering vanuit Sociaal Fonds;  

 Resterende budgetten 2015-2016 (geschat 100K) inzetbaar houden.  
 
- Art.8 Arbeidsduur  

 Indien op basis van de Wet Flexibel Werken een verzoek door werknemer wordt 
gedaan tot uitbreiding van arbeidsovereenkomst van 36 uur naar maximaal 40 uur, kan 
dit nimmer leiden tot uitkering overwerktoeslag. Werkgevers geven aan dat volgens 
hun informatie werknemers op basis van de Wet Flexibel Werken, uitbreiding van 
werktijd tot 40 uur kunnen afdwingen, waarbij volgens de huidige cao overwerktoeslag 
over deze 4 uren zou moeten worden uitgekeerd;  

 AWVN onderzoekt of op basis van de wet gevraagd kan worden om een hogere 
contractuele arbeidsduur, en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn voor bijvoorbeeld 
betaling van overwerk en zo mogelijk de maximale contractuele arbeidsduur op 36 uur 
te waarborgen.  

 
Uitkomst hiervan is leidend voor eventuele opname van bovenstaande tekst in de cao.  
 
- Art.23 Overwerktoeslag (herstel omissie in cao-tekst)  

 Er is alleen sprake van overwerk (met toeslag) indien de werkgever daar om verzoekt 
of opdracht geeft. De exacte tekst ten behoeve van cao nog te op te stellen en te 
verifiëren.  

 
Actualisering cao-teksten  
Werkgevers en werknemers hebben overeenstemming bereikt over de onderstaande punten:  
- Cao in begrijpelijke taal door AWVN in overleg met sociale partners.  
- Minimum karakter cao vastleggen in nieuwe cao;  

- Dispensatieregeling cao op basis van volledige dispensatie  

 Uitzonderingsverzoeken te beoordelen door de Beroepscommissie.  
- In het kader van de Participatiewet toevoegen van een doelgroepenparagraaf, waarin vastgelegd:  

o Verloning op basis van minimumloon (WML);  

o Bij gelijkblijvende verdiencapaciteit opbouw loonschaal in 5 jaar op basis van index 
100/105/110/115/120 van WML. Indien verdiencapaciteit daalt zal de indexatie volgens deze staffel 
stoppen. Daarnaast moet in de Nota van Wijziging duidelijk zijn dat de percentages afgeleid zijn 
van het wettelijk minimumloon en dat het loon elk jaar omhoog gaat met stappen van 5% bij 
gelijkblijvende verdiencapaciteit. Bij dalende verdiencapaciteit behoudt de werknemer het loon dat 
voor hem op dat moment geldend is;  

o Doelgroep duidelijk formuleren en afbakenen  volgens de definities van de Participatiewet in cao-
tekst.  
 
- Kort verzuimverlof bij overlijden (art. 38 sub e)  
o Maximeren op 7 kalenderdagen (in verband met ploegensysteem)  
 
- Redactionele aanpassingen  
o Artikel 7 Cao Zoetwaren: Einde arbeidsovereenkomst bij pensioen. Titel wijzigen in “…bij AOW”.  

o Artikel 35 lid 4 en artikel 41 lid 10 Cao Zoetwaren laten vervallen.  

o Artikel 40 Feestdagen vervalt in verband met doublure met Artikel 13  
 
- 100% vakbondsvergoeding  
o Handhaving huidige cao-regeling  
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- Reiskostenvergoeding  
o Huidige cao-tekst blijft ongewijzigd;  

o Gedurende cao-jaar vindt inventarisatie door werkgevers plaats van in gebruik zijnde regelingen 
en wordt voorstel voor volgende cao-ronde voorbereid;  
 
- Reparatie 3e WW-jaar  
o Conform landelijk beleid ter zijner tijd regelen 
 
 
Loon en looptijd  

- Loonaanpassing: 2,0% structurele verhoging per 1 januari 2017; 

- Looptijd cao: 1 januari – 31 december 2017.  

 


