
 

 
Cao-voorstellen van FNV voor 

Cao Graanbe- en verwerkende Industrie per 1 januari 2023 
 
 
 

Looptijd 

Uitgangspunt is te komen tot een cao met een looptijd van 1 jaar, met een looptijd van 1 januari 2023 

tot en met 31 december 2023. Gezien de bijzonder dynamische economische situatie lijkt het ons 

bezwaarlijk afspraken te maken met een langere duur. 

 

Inkomen 

- Wij stellen voor de lonen per 1 januari 2023 te verhogen met een percentage gelijk aan de 
inflatie over de afgelopen twaalf maanden (CBS, CPI). Daarbovenop willen wij een 
loonsverhoging van 100 euro bruto per maand voor elke werknemer die valt onder de cao. 

- Voor de nog niet vakvolwassen werknemers (jeugdlonen) zouden wij daarbovenop een extra 
verhoging van €100 (structureel per maand) willen afspreken. 

- Wij stellen voor dat de werkgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid om 50 procent van 

de WGA-premie door te berekenen aan de medewerkers (art.20). 
 
Werkingssfeer 
Wij stellen voor om de werknemers die nu vallen onder de schalen 9 en 10 ook onder de werkingssfeer 
van de cao te brengen. 
 
Vergoedingen 
Wij stellen voor om per 1 januari 2023 de reiskosten woon-werkverkeer vanaf de eerste kilometer te 
vergoeden tegen het maximaal fiscaal toegestane vrijstellingsbedrag. 
 
Uitbreiding RVU-regeling 
Wij wensen chauffeurs en andere logistieke werknemers (bijvoorbeeld scheepslossers en 
orderpickers) op te nemen in de definitie van de RVU-regeling. 
 
Berekening verlofdag, vakantiegeld en pensioenpremie 
Bij de berekening en toekenning van vakantiegeld, het bepalen van de waarde van een verlofdag en 
het bepalen van de hoogte van de pensioenpremie willen wij voorstellen dat voortaan meetellen: 

- Gemaakte overuren 
- De persoonlijke toeslag 
- De ploegentoeslag  

En indien van toepassing ook: 
- De Toeslagenmatrix; 
- De Vuilwerktoeslag;  
- De Koudetoeslag,  
- De Consignatievergoeding,  
- De Reisuren voor de werknemers op mobiele kranen 
- De Onregelmatigheidstoeslag.  



 
Overwerkvergoeding 
Wij stellen voor de overwerktoeslag (artikel 4.7.1) met tien procentpunten te verhogen. 
 
Werkgeversbijdrage 2023 
Wij stellen voor de regeling met betrekking tot de werkgeversbijdrage te verlengen voor de duur van 
de af te spreken cao. 
 
Aanvullende voorstellen 
Wij behouden ons het recht voor om gedurende de cao-onderhandelingen met aanvullende 
voorstellen te komen.  
 
 


