
Onderhandelingsresultaat Hochwald Foods Nederland B.V. 
 
 
Hochwald Foods Nederland B.V. en FNV en CNV Vakmensen hebben op 15 en 25 november overleg 
gevoerd om tot een nieuwe CAO te komen.  
 
Dit constructieve overleg heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat dat door de vakbonden aan 
hun leden zal worden voorgelegd. 
 
Het onderhandelingsresultaat ziet er als volgt uit: 
 
- Looptijd 

De looptijd van de CAO is 1 jaar, te weten van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. CAO-
partijen hebben afgesproken om in februari en maart 2022 opnieuw om tafel te gaan om tot een 
nieuwe CAO per 1 april 2022 te komen.   
 

- Loon 
De salaristabel wordt als volgt structureel verhoogd: 

• Of met 2,25% per 1 april 2021 plus de introductie van een RVU-regeling 

• Of met 2,5% per 1 april 2021 (zonder een RVU-regeling) 
Deze keuze zal worden voorgelegd aan de vakbondsleden. 
 

- RVU-regeling 
Als er wordt gekozen voor de introductie van een RVU-regeling, dan geldt deze voor werknemers 
die uiterlijk in het kalenderjaar 2025 2 jaar of korter voor hun AOW-leeftijd zitten en minimaal 10 
jaar bij Hochwald Foods Nederland B.V. aaneengesloten of in ploegendienst met nachtdiensten of 
in consignatiedienst hebben gewerkt. Werknemers kunnen maximaal 2 jaar voor hun AOW-
leeftijd gebruik maken van de RVU-regeling. Werknemers die reeds deelnemen aan de 
seniorenregelingen van art. 15 van de CAO kunnen dit continueren tot aan het moment dat zij 
gebruik willen maken van de RVU-regeling, ondanks dat dit zal leiden tot hogere kosten. 
Toekomstige en nog niet genoten rechten uit de seniorenregelingen kunnen niet naar voren 
worden gehaald. Werknemers die nu nog niet deelnemen aan de seniorenregelingen zullen 
moeten kiezen tussen of deelname aan de seniorenregelingen van art. 15 van de CAO of 
deelname aan de RVU-regeling (indien men voldoet aan de gestelde criteria).  
 
Op basis van de gestelde criteria is de potentiële doelgroep bekend, er vindt geen nieuwe 
instroom plaats. De RVU-regeling is een tijdelijke regeling die eindigt op 31 december 2025.  
 
CAO-partijen gaan ervan uit dat met de RVU-regeling voor een periode van 5 jaar ongeveer 1,25% 
(= jaarlijks 5 x 0,25%) van de loonsom gemoeid is. Aangezien werknemers hiervoor structureel 
salaris hebben ingeleverd, is de 0,25% ook na die 5 jaar beschikbaar als arbeidsvoorwaardengeld.  
Als de werkelijke kosten over deze periode van 5 jaar lager uitvallen dan 1,25% van de loonsom, 
dan wordt het verschil tussen 1,25% en de werkelijke kosten ook beschouwd als 
arbeidsvoorwaardengeld.  
Het arbeidsvoorwaardengeld kan eventueel worden ingezet voor een (structurele) opvolger van 
de RVU-regeling (als CAO-partijen daartoe zouden besluiten) of kan worden bestemd als 
loonruimte voor werknemers.  
Als de werkelijke kosten over deze periode van 5 jaar hoger zijn dan 1,25% van de loonsom, dan 
wordt het verschil tussen 1,25% en de werkelijke kosten in mindering gebracht op de 
eerstvolgende loonsverhoging van werknemers. 
De RVU-regeling zal nader worden uitgewerkt in een reglement. 



 
- Tekstuele verduidelijking seniorenregeling (art. 15.1 CAO) 

CAO-partijen zijn het eens over een tekstuele verduidelijking van de seniorenregeling in art. 15.1 
van de CAO. De bedoeling van CAO-partijen is altijd geweest dat werknemer aansluitend op de 
seniorenregeling met pensioen dient te gaan. Deze strekking zal duidelijker worden verwoord. 

 
- Werkkostenregeling  

In het protocol wordt opgenomen dat tijdens de looptijd van de nieuwe CAO werkgever, binnen 
de fiscale en wettelijke mogelijkheden, zal streven naar maximale benutting van de fiscale ruimte 
terzake van het vergoeden van reiskosten. 
 

- AWVN-regeling 
De AWVN-regeling zal gedurende de looptijd van de nieuwe CAO worden gecontinueerd.      

  
 
Bolsward, 25 november 2021 
 
 
Hochwald Foods Nederland B.V.  FNV    CNV Vakmensen 
 
 
 
Koos Elzinga     Ron Vos   Henk Jongsma  
Fabrieksdirecteur    Bestuurder   Bestuurder 
 
 
 
Gerard Rasing 
Manager Human Resources 

 


