Overeenkomst
Jumbo Supermarkten en de vakbonden FNV en CNV hebben overeenstemming bereikt voor de
resterende groep medewerkers binnen Jumbo Logistiek op wie op dit moment alleen de cao van
toepassing is en die daardoor de loonsverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden uit de
arbeidsvoorwaardenregeling van Jumbo mislopen. Geen van de partijen was tevreden met deze
situatie. Door deze overeenstemming krijgen alle medewerkers nu dezelfde arbeidsvoorwaarden en
waren.
is er geen sprake meer van ongelijkheid onder de medewerkers die voor 1 april 20L9 in dienst
Jumbo en de vakbonden FNV en CNV komen het volgende overeen:

a

a

Medewerkers die voor tapril 2O1r9 in dienst waren van Jumbo Distributiecentrum B.V. en er
eerder voor hebben gekozen om onder de cao te blijven vallen, maken per 7 oktober 2Ot9
aanspraak op de AVR die ten opzichte van de cao positief afwijkt ten gunste van de
medewerker;
Dit betekent dat deze groep vanaf 7 oktober 201-9 onder meer recht heeft op uitbetaling van
de gemiste loonsverhogingen uit de AVR met terugwerkende kracht vanaf 26 februari 2018;
Daarnaast behoudt deze groep hun normatieve historische cao-rechten volledig;
Medewerkers die geen gebruik wensen te maken van de afspraken uit deze overeenkomst,
kunnen hier vóór L oktober 2019 individueel afstand van doen door middel van een
getekend afsta ndsform u lier;
Hierdoor krijgen alle medewerkers, met uitzondering van de medewerkers die afstand doen
van deze overeenkomst, dezelfde arbeidsvoorwaarden en is er geen sprake meer van
ongelijkheid onder de medewerkers die voor 1 april 2019 in dienst waren van Jumbo

Distributiecentrum

B.V.

Randvoorwaarden:

o

Met het sluiten van deze overeenkomst, komen zowel de vakbonden FNV als CNV als Jumbo

tevens overeen dat de door Jumbo en de vakbonden geïnitieerde procedures in hoger
.:i beroep definitief beëindigd zijn. Bovendien zullen de vakbonden, in verband met'-le in deze
overeenkomst gemaakte afspraken, afzien van een procedure uit hoofde van gelijke
behandeling voor de onder de eerste bullet genoemde medewerkers'
o Deze overeenkomst is alléén collectief van toepassing op de groep medewerkers op wie op
het moment van ondertekening van deze overeenkomst alleen de cao van toepassing is.
Deze overeenkomst is daarmee niet van toepassing op de gehele groep medewerkers die
voor 1 april 2019 in dienst waren van Jumbo Distributiecentrum B.V. en reeds de
loonsverhogingen uit de AVR ontvangen heeft. Deze overeenkomst is geen cao en kan niet
noch zal hieruit voortvloeiend worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid als collectieve arbeidsovereenkomst.
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