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De cao gemaksvoeding is na 4e rondes van overleg een feit. Belangrijkste punten
zijn een loonsverhoging van 1,25 procent en een éénmalige betaling van 0,5 procent
voor een pensioenpremie van een half jaar. De sector wordt duidelijk geraakt door
de huidige economische crisis. De CNV BedrijvenBond heeft hier in het cao-overleg
rekening mee gehouden, maar heeft er ook nauw op toegezien dat werkgevers de
crisis niet misbruiken om verslechterende maatregelen door te voeren.

Hieronder leest u de tekst van het principe akkoord. Wij willen u vriendelijk vragen dit door te lezen
en uw stem hierover uit te brengen.
Looptijd 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010
1. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010.
2. Loonsverhoging
1 juli 2009 + 0,75 procent
1 januari 2010 + 0,50 procent
3. Pensioenpremie
Cao-partijen stemmen in met het voorstel van het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds tot
verhoging van de pensioenpremie met ingang van 1 januari 2009 (dus met terugwerkende kracht).
De premie bedraagt:
Voor werkgevers: 11,1 procent (verhoging 1,4 procent)
Voor werknemers: 7,9 procent (verhoging 1 procent)
De verhoging van het werknemersdeel van de pensioenpremie komt voor de periode 1 januari 2009
tot en met 30 juni 2009 voor rekening van werkgevers. Dit is 0,5 procent eenmalig.
4. Overige punten
De werkgevers in de gemaksvoeding kwamen verder met voorstellen over vermindering van
seniorendagen en meer flexibiliteit van de werknemers. De CNV BedrijvenBond heeft al deze
voorstellen van tafel geveegd. Voor de looptijd van deze cao zijn deze niet meer aan de orde.
5. Werkgeversbijdrage
Partijen handhaven de huidige werkgeversbijdrage.
6. Geef uw mening
Wij horen graag uw mening. Heeft u opmerkingen of vragen, stuur dan een mailtje naar CNV
BedrijvenBond bestuurder, Harm Roeten: h.roeten@cnv.net
Hartelijk dank!
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