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19 juni 2019
13.00 uur
CBL, Leidschendam

Voorstel werkgevers:
Looptijd
12 maanden, te weten van 1 april 2019 tot 1 april 2020.
Lonen
De lonen wordt verhoogd met in totaal 2,5%, te weten
- met 1,0% per 1 oktober 2019 of per 7 oktober 2019 (periode 11 van 2019) en
- met 1,5% per 31 december 2019 of 30 december 2019 (periode 1 van 2020)
In artikel 19 lid 3 worden de lonen van de doelgroepen zoals benoemd in de participatiewet vastgesteld
conform (jeugd)WML.

Vernieuwingsagenda
Gedurende de looptijd van de cao voeren cao-partijen overleg over diverse onderwerpen. Hiervoor wordt een
agenda opgesteld vanuit cao-partijen met daarop in ieder geval:
- De gevolgen van de aanpassing van de WML voor het loongebouw en functiehuis
- De uitkomsten van de pilots zelfroosteren, gekoppeld aan de herdefiniëring van inconveniente uren
- De pensioenregeling, de gevolgen van het landelijk pensioenakkoord voor het pensioenfonds
- Diverse wetswijzigingen met relatie tot de cao
- Aanpassing van het artikel over arbeidsongeschiktheid en loonaanvulling bij ziekte. Op dit moment
sanctioneert het UWV bij toepassing van de cao
- Verduidelijking van reeds bestaande toepasselijkheid van de CAO’s op online activiteiten
- Verwijzingen in de cao
- Gevolgen van de invoering van de WAB
- Vergelijking betaling tussen chauffeurs vallend onder de cao beroepsgoederenvervoer en de chauffeurs
werkzaam onder de VGL-cao / cao Levensmiddelenbedrijf. Hierbij wordt ook gekeken naar de betaling
vakantieloon.
- Onderzoek naar verlichting voor ouderen
Een startbijeenkomst voor de vernieuwingsagenda vindt plaats eind augustus / begin september.

Supermarktleerrekening
Uiterlijk 1 januari 2020 wordt de supermarktleerrekening uitgerold. Reeds opgebouwde budgetten zoals
overeengekomen in de voorgaande cao, staan bij live gang van de leerrekening direct ter beschikking voor het
gestelde doel voor de werknemers die daar recht op hebben. Werkgeversverenigingen tekenen op korte
termijn een mantelovereenkomst met een uitvoerder (VGL met AWVN, Vakcentrum en Coop met een nader
te bepalen uitvoerder). Cao-partijen komen tot overeenstemming over de cao-tekst over de POB-afspraak
voorafgaand aan ondertekening van de mantelovereenkomst. De tekst in de cao wordt aangepast na
ondertekening van de mantelovereenkomst.

