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Een dag per week minder werken zonder er financieel al te veel op achteruit gaan en zo langer 
duurzaam inzetbaar blijven in het arbeidsproces. Dat is mogelijk met de seniorenregeling voor 
werknemers die werkzaam zijn in de Groothandel in Groenten en Fruit. Deelname aan deze 
regeling is vrijwillig. In deze folder vindt u praktische informatie over deze regeling. 

Wat houdt de regeling in? 
Zit u vijf jaar voor de AOW-leeftijd en werkt u minimaal tien jaar aaneengesloten in de sector? 
Dan kunt u vanaf 1 juli 2018 aanspraak maken op de seniorenregeling. 

Deelname aan de regeling komt in de plaats van de aanvullende leeftijds- of diensttijddagen 
uit de cao.
U gaat een dag per week (20 procent) minder werken en blijft 92.5 procent van uw 
oorspronkelijke salaris ontvangen. U levert dus 7.5 procent van uw brutoloon in. 
Voor werknemers met een deeltijdtijd dienstverband geldt de regeling naar rato. 
Met uw werkgever spreekt u af op welk moment in de week u afwezig bent. Deze tijd geeft u 
de mogelijkheid te herstellen van de werkzaamheden. 
Als u eenmaal kiest voor de regeling dan kunt u niet meer terug. 

Wat betekent dit voor mijn inkomen en andere arbeidsvoorwaarden? 
Deelname aan de regeling is wellicht aantrekkelijk. Het verdient echter wel aanbeveling om 
rekening te houden met de gevolgen voor uw salaris en andere arbeidsvoorwaarden. 

Uw nieuwe salaris (ook wel ‘Vitaliteitsloon’) kunt u als volgt berekenen: 

Laatst verdiende periodieke salaris (exclusief toeslagen) x 0,8 = ‘Functieloon’ 
Functieloon x 1,156 (92.5/80) = ‘Vitaliteitsloon’ 

Dit Vitaliteitsloon groeit uiteraard mee met toekomstige cao-verhogingen. 

U bouwt vakantiedagen op over 80 procent (werkelijke arbeidsduur).
U ontvangt toeslagen uit het werkvenster op basis van het Vitaliteitsloon.
Als u ziek wordt en recht heeft op loondoorbetaling dan gebeurt dit op basis van het 
Vitaliteitsloon.

Seniorenregeling in de Groothandel 
in Groenten en Fruit

Voordelen werknemer:  
• Een dag per week minder werken met behoud van 92.5 procent van het bruto salaris.
• Meer tijd om te herstellen van intensief werk.
• Verantwoord blijven werken tot aan uw pensioen. 
• Behoud van plezier in het werk. 
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Wat gebeurt er als u werkloos of ziek wordt?
Als u werkloos wordt of lánger dan twee jaar ziek bent, wordt voor de bepaling van het 
dagloon gekeken naar het verdiende salaris in de periode voordat u ziek of werkloos werd. Als 
u deelneemt aan de seniorenregeling wordt uw salaris (dagloon) lager dan uw huidige salaris. 

Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioenopbouw?
De pensioenopbouw blijft ongewijzigd, er zijn geen gevolgen voor de hoogte van uw 
pensioenopbouw.  

Hoe kunt u deelnemen?
De AOW-gerechtigde leeftijd kan per medewerker verschillen, zie de website*. Hierdoor kan niet 
iedereen op dezelfde leeftijd aanspraak maken op de seniorenregeling. Als u aan deze regeling 
wilt deelnemen kunt u dat bij uw werkgever aangeven. Doe dat zes maanden voordat u vijf jaar 
voor de AOW-leeftijd zit. Informeer binnen uw bedrijf waar u moet zijn; dit kan ook de P&O / 
HR afdeling of de salarisadministratie zijn. U dient uiterlijk drie maanden voordat u vijf jaar voor 
de AOW-leeftijd zit, uw definitieve keuze door te geven aan uw werkgever. 

U krijgt van uw werkgever:
Inzicht in uw toekomstige salaris en andere arbeidsvoorwaarden.
Een aanvulling op uw arbeidsovereenkomst waarin de nieuwe afspraken worden vastgelegd. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar bijlage XI in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor 
de Groothandel in Groenten en Fruit. 

*) https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp

80% 92,5% 100%

Werken Loon Pensioenopbouw

Voordelen werkgever: 
• Minder kans op uitval van ervaren werknemers door afnemende belastbaarheid. 
• Uw medewerker blijft langer gemotiveerd. 
• Werkgever kan sturen op leeftijdsbewust personeelsbeleid. 
• Mogelijkheid van instroom van nieuw personeel.



GroentenFruit Huis 
Louis Pasteurlaan 6 
Postbus 5007
2701 GA Zoetermeer 
tel. 079 - 368 11 00 
fax 079 - 368 11 01 
info@groentenfruithuis.nl
www.groentenfruithuis.nl

CNV Vakmensen
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
tel. 030 - 751 10 07
cnvinfo@cnv.nl
www.cnvvakmensen.nl

FNV
Naritaweg 10
1043 BX  Amsterdam
tel. 020 - 581 63 00
info@fnv.nl 
www.fnv.nl

RMU Werknemers
Plesmanstraat 68
Postbus 900
3900 AX Veenendaal
tel. 0318 - 54 30 30
fax 0318 - 54 25 22
info@rmu.nu
www.rmu.nu 


