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Onderhandelingsakkoord CAO BLGG AgroXpertus 
 
BLGG AgroXpertus en betrokken vakbonden De Unie,  CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten 
zijn onderstaand onderhandelaars akkoord overeengekomen. 
 
Op hoofdlijnen 

• Een CAO met een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2012. 
 

• Salarisaanpassing 
De salarissen en de salarisschalen worden verhoogd: 
per 1 april 2009: + 1,50% structureel 
per 1 april 2010: + 1.25% structureel 
Daarnaast ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering ter grootte van 0.25% 
van het jaarsalaris, uit te betalen in december 2010. 
Per 1 april 2011: aanpassing van de salarisschalen en salarissen op basis van de 
gemiddelde CAO-verhoging die in Nederland heeft plaatsgevonden. Indien de algemeen 
economische, maatschappelijke of bedrijfseconomische situatie ingrijpend negatief wijzigt 
ten opzichte van de huidige situatie, zullen partijen nader in overleg treden over de 
consequenties hiervan voor de toepassing van de methodiek. *  

 
• Levensfasebewust personeelsbeleid 

de werkgever maakt gedurende de CAO-periode een start met levensfase bewust  
personeelsbeleid, als onderdeel van het totale HR beleid. Minimaal eenmaal per jaar  
zal de voortgang met bonden worden besproken. De resultaten van het beleid zullen door 
BLGG AgroXpertus worden ingebracht in het volgende CAO-overleg.  
Sociale partners zullen daarbij ook de bestaande CAO-regelingen betrekken voor zover 
deze betrekking hebben c.q. van invloed zijn op dit beleid. 

 
• Loopbaanscan  

de werknemer kan eenmaal per 3 jaren een zogenaamde loopbaanscan laten  
uitvoeren. De kosten, tot een maximum van € 1000,= ( excl. BTW ) per 3 jaren, zijn voor 
rekening van de werkgever. De werknemer is vrij om te kiezen bij welk instituut de scan 
wordt uitgevoerd, mits dit een erkende scan is. De aanmeldprocedure loopt via de 
werkgever. 

 
• Indexmethodiek 

We kijken in juli 2011 naar de gemiddelde contractloonstijging die heeft plaatsgevonden 
tussen april 2010 en april 2011. Bron: cijfers CBS gemiddelde contractloonstijging . Dit 
gemiddelde wordt dan als soort voorschot gehanteerd voor de periode april 2011 – april 
2012. 
In april 2012 gaan we kijken naar het daadwerkelijk gemiddelde over de afgelopen 
periode. Een eventueel verschil wordt gecorrigeerd, met terugwerkende kracht tot  
1 april 2011. 
Voor het begrip contractloonstijging hanteren partijen de CBS contractloonstijging zoals 
die vermeld staat onder het indexcijfer CAO-lonen. We hanteren het indexcijfer CAO-
lonen exclusief bijzondere beloning. 

 
 

Partijen zullen bovenstaand akkoord op hoofdlijnen positief voorleggen aan de 
respectievelijke achterbannen. 
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