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Betreft: Onderhandelingsresultaat cao CRV en cao CRV monsternemers 1 april – 31 december 2017 
 
Geachte bestuurders, 
 
Vandaag, 27 juni 2017, kwamen wij, met betrekking tot de cao CRV en de cao CRV monsternemers, tot het 
onderstaande “onderhandelingsresultaat tussen-cao”. Met “tussen-cao” willen partijen aangegeven dat zij bij 
het tot stand brengen ervan in acht nemen dat de melkveehouderij in Nederland en derhalve ook CRV te 
maken heeft met grote onzekerheden door de reductie van de veestapel in Nederland als gevolg van de 
noodzakelijke fosfaatreductie.  
 
 
Looptijd:  
De looptijd is 9 maanden: van 1 april 2017 t/m 31 december 2017.  
 
Loonsom:  
Per 1 april 2017 een verhoging van 1,00 % voor CRV en CRV monsternemers 
 
Duurzame inzetbaarheid:  
Een werkgroep zal zich buigen over de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. De werkgroep 
zal  een advies uitbrengen en dit inbrengen in het overleg over de volgende cao.  De werkgroep zal in 
beginsel bestaan uit 2 leden die de vakbonden vertegenwoordigen en 2 leden die CRV vertegenwoordigen. 
Voor specifieke deelaspecten kunnen in aanvulling hierop experts deelnemen. CRV en de vakbonden zullen 
op korte termijn een opdracht voor de werkgroep formuleren en elkaar informeren over wie zitting in de 
werkgroep nemen. De bedoeling is dat de werkgroep “Duurzame inzetbaarheid” de werkzaamheden uiterlijk 
1 december 2017 afrondt.  
 
Thuiswerken:  
In de cao wordt opgenomen dat de werkgever binnen 30 dagen schriftelijk zal reageren op een verzoek tot 
thuiswerken.  
 
Tijd en reistijd voor werkoverleg monsternemers:  
In de cao wordt opgenomen dat door de monsternemer aan werkoverleg bestede tijd, inclusief de reistijd, 
wordt vergoed.  
 
Uitbetaling monsternemers:  
Als betaaldatum zal “uiterlijk de 14e van de maand” worden gehanteerd. 
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Werkgeversbijdrage:  
In de cao wordt de werkgeversbijdrage opgenomen die CRV aan de vakbonden zal betalen, overeenkomstig 
het, in de door AWVN gehanteerde regeling, genoemde bedrag, vermenigvuldigd met het aantal fte dat 
betrekking heeft op de medewerkers waarop de cao van toepassing is.  
 
Teksten overwerk: 
CRV zal een tekstvoorstel zenden aan de bonden met betrekking tot vergoeding voor overwerk. CRV en 
vakbonden zullen tot een akkoord komen over deze teksten vóór de volgende cao-onderhandelingen. 
 
Flexwerkers:  
CRV zal een overzicht van het aantal flexwerkers (medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd, uitzendkrachten en zzp-ers) aan de vakbonden zenden over het boekjaar 2016-2017.  
 
Opleidingen:  
CRV zal in de registratie van opleidingen gaan aangeven welke opleidingen functiegericht zijn en welke niet-
functiegericht zijn, in het kader bevordering van employability van medewerkers. Daartoe zal een duidelijke 
definitie van functiegerichte en niet-functiegerichte opleidingen worden gehanteerd. 
 
Uurloon monsternemers:  
CRV zal samen met vakbonden een check laten uitvoeren door een arbeidsjurist op de correctheid van  de 
cao-regels wat betreft wetgeving en jurisprudentie omtrent het hanteren van een all-in uurloon. 
 
Financiële foto:  
Medewerkers kunnen op verzoek inzicht krijgen in hun arbeidsvoorwaardelijke situatie, de “financiële foto”. 
CRV zal meer ruchtbaarheid geven aan deze mogelijkheid. 
 
Protocol derde WW-jaar (Bovenwettelijke WW):  
CRV en vakbonden continueren de in de vorige cao vastgelegde protocolafspraak. De achterban zal worden 
geraadpleegd over de wenselijkheid hiervan in de toekomst. 
 
Participatiewet:  
Partijen zijn akkoord met aanstellen van 3 Wajongeren en/of andere werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt bij CRV. Daartoe zal CRV contact leggen met het werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. 
 
Opstarten overleg 
CRV en de vakbonden zullen direct na de zomervakantie starten met het overleg over de volgende cao. 
 
 
Voor akkoord: 
 
CRV, J.F.H.M. Kersten 
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