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Formeel heet deze regeling: duurzame inzetbaarheidsregeling voor de groenten en 

fruitverwerkende industrie. Deze regeling is overeengekomen tussen CAO partijen in de 

groenten- en fruitverwerkende industrie (FNV, CNV Vakmensen maakt deel uit van en 

opgenomen in artikel 13 lid 14 CAO groenten- en fruitverwerkende industrie 2021-2023.

Twee keuzes voor de oudere werknemer
Het komt er op neer dat de medewerker 10 jaar voor de wettellijk geldende standaard 

pensioenleeftijd (nu 68 jaar) hij of zij de eerste 5 jaar 10% minder kan gaan werken met 

behoud van 95% van het oorspronkelijke salaris, en de 5 jaar daarop 20% minder werken 

tegen 90% van het oorspronkelijke salaris. 

Gevolgen voor de pensioenopbouw?
Het aantrekkelijke van de regeling is dat er naar wordt gestreefd om de pensioenopbouw 

hetzelfde te houden, zoals die is geregeld bij het oorspronkelijke dienstveband.

Door de verhoging van de pensioenleeftijd tot nu 68 jaar en het vervallen van de VUT-
regeling moeten werknemers langer werken. Maar om dat te kunnen moet je wel gezond 
en fit blijven. Minder uren werken helpt daarbij. Daarom gaat er vanaf 1 januari 2022 een 
nieuwe regeling in. Die geeft oudere werknemers die dat willen, de gelegenheid om 10 
en 5 jaar vóór de pensioenleeftijd minder uren te werken. Vrijheid blijheid: niemand is 
verplicht om te kiezen voor deze nieuwe regeling. Wie tot aan zijn of haar pensioen wil 
blijven werken met dezelfde leeftijd- en dienstjaren mag dat ook. 

In feite bestaat de regeling uit 2 regelingen:
Duurzame inzetbaarheidsregeling A: 

a.  10 jaar voorafgaand aan de voor hem/haar geldende standaard 

pensioenleeftijd.

b.  Op basis van 90% van de normale werktijd (na overleg met de werkgever  

in te vullen). 

c.  Tegen betaling van 95% van het oorspronkelijke salaris volgens de 

salarisschaal.

d.  Er wordt gestreefd naar 100% pensioenopbouw van het oorspronkelijk 

dienstverband.

Duurzame inzetbaarheidsregeling B:

a. 5 jaar voorafgaand aan de voor hem geldende standaard pensioenleeftijd.

b.  Op basis van 80% van de normale werktijd (na overleg met de werkgever  

in te vullen). 

c.  Tegen betaling van 90% van het oorspronkelijke schaalsalaris volgens de 

salarisschaal.

d.  Er wordt gestreefd naar 100% pensioenopbouw van het oorspronkelijk 

dienstverband.

Berekening aanpassing salaris
Als basis voor de berekening van het nieuwe schaalsalaris wordt het laatste 

(voorafgaand aan het ingangsmoment) werkelijk verdiende bruto periodieke 

schaalsalaris gebruikt. (Dat is het salaris exclusief toeslagen uit het werkvenster en 

overwerktoeslag.) Van dit schaalsalaris ontvangt de werknemer 95% (bij regeling A) 

of 90% (bij regeling B). De opbouw van de verlof- en ADV dagen vindt plaats op basis 

van de nieuwe werkelijke arbeidsduur. De werknemer ontvangt dus de toeslag voor 

werken in ploegen ook over dit nieuwe, lagere schaalsalaris.



Wie komt in aanmerking voor de regeling?

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet de werknemer 
aan een aantal eisen voldoen:

•  De werknemer moet een dienstvervand hebben van tenminste 0,7 FTE, 

omgerekend 28 uur per week (op basis van een volledige werkweek van 40 uur).

•  De werknemer moet voorafgaand aan het keuzemoment minimaal 5 jaar 

onafgebroken in dienst zijn geweest bij werkgever.

•  Bij deelname aan de regeling (zowel A en B) vervallen de rechten op leeftijd- en 

anciënniteitverlof zoals geregeld in artikel 13 lid 1b.

Alles in goed overleg met de werkgever
Samen met de werkgever spreekt de werknemer af op welk moment de vrije uren 

worden ingezet en leggen dit schriftelijk vast. Deze ‘seniorenuren’ worden vooraf in 

blokken van 1 of 2 dagdelen vast ingeroosterd, verspreid over het jaar en passend 

binnen het werkrooster.

Zijn er bedrijfsomstandigheden waarin van iedere werknemer flexibiliteit wordt 

gevraagd, (denk aan seizoenspieken) dan kan de werkgever vragen om toch op de 

ingeplande seniorenuren te werken. Deze uren kunnen dan op een later moment in 

het jaar opnieuw worden ingepland. In dat geval is geen sprake van overwerk.



Alle voorwaarden en bepalingen Hoe wordt de regeling uitgevoerd?

a.    De werknemer spreekt na overleg met werkgever af op welk moment de vrije  

   uren worden ingezet en leggen dit schriftelijk vast. De ‘seniorenuren’ worden  

   vooraf in blokken van 1 of 2 dagdelen vast ingeroosterd verspreid over het 

   jaar en passend binnen het werkrooster.

b.    Indien sprake is van bedrijfsomstandigheden waarin van iedere werknemer 

   de nodige flexibiliteit wordt gevraagd, kan door werkgever aan werknemer 

   worden verzocht om op de ingeplande seniorenuren te werken. Deze uren 

   kunnen dan op een later moment in het jaar opnieuw worden ingepland. In dat 

   geval is geen sprake van overwerk. 

c.  Als additionele aanvragen voor deze regeling tot planningsproblemen leiden, dan 

heeft werkgever de mogelijkheid om na overleg met de betreffende werknemers 

een ander rooster af te spreken, waarin werknemers op verschillende momenten 

de seniorenuren opnemen. 

d.  In geval van arbeidsongeschiktheid worden de ingeroosterde uren geacht te zijn 

genoten. 

e.  De uren, die zijn ontstaan door deelname aan de Duurzame 

Inzetbaarheidsregeling, moeten in het betreffende jaar worden ingeroosterd. Het 

is niet mogelijk om deze uren over te zetten naar het nieuwe jaar. Een tegoed aan 

seniorenuren komt op 31 december van ieder jaar te vervallen

f.  Wanneer uren niet meer kunnen worden opgenomen omdat is gewerkt op 

verzoek van de werkgever, worden deze uren opnieuw ingepland en alsnog 

genoten door de werknemer. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan worden ze 

toegevoegd aan het verloftegoed.

a.    Een werknemer moet voorafgaand aan het keuzemoment minimaal 5 jaar  

   onafgebroken in dienst zijn bij werkgever.  

b.   De keuze voor Duurzame Inzetbaarheidsregeling B vervangt een eventuele keuze 

voor Duurzame Inzetbaarheidsregeling A.

c.   De werknemer met een fulltime dienstverband wordt bij deelname aan de regeling 

parttimer.

d.   Parttimers met een dienstverband van tenminste 0,7 FTE kunnen naar rato 

gebruik maken van de Duurzame inzetbaarheidsregeling. 

e.    Bij deelname aan de regeling duurzame inzetbaarheid (zowel A en B) vervallen  

   de rechten op leeftijd- en anciënniteit verlof zoals geregeld in artikel 13 lid 1b.  

f.   Als sprake is van een verloftegoed uit voorgaande jaren (vóór deelname een 

tegoed dat niet hoger is dan 150 uur), dan wordt gekeken naar de mogelijkheid 

om het verloftegoed in te plannen voordat aan de regeling wordt deelgenomen. 

Het recht op deelname blijft dan van kracht maar gaat mogelijk later in, als de 

werknemer alsnog gebruik wil maken van de Duurzame Inzetbaarheidsregeling.

g.   De werknemer die gebruik maakt van deze regeling mag daarnaast geen betaalde 

arbeid voor derden verrichten, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is 

verkregen door werkgever.

h.   De regeling eindigt als de arbeidsovereenkomst (van rechtswege) eindigt of als 

de werknemer met deeltijdpensioen gaat. Als de werknemer en werkgever na 

pensionering van de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, dan 

kan de werknemer geen gebruik meer maken van de regeling.



Wat kost de deelname aan deze regeling?

Wanneer treedt de regeling in werking?

Hoe is deze regeling vastgelegd?

a.   Als basis voor de berekening van het nieuwe schaalsalaris van 95%  

   (bij regeling A) of 90% (bij regeling B) dient het laatste (voorafgaand aan  

   het ingangsmoment) werkelijk verdiende bruto periodieke schaalsalaris  

   te worden gebruikt (exclusief toeslagen uit het werkvenster en  

   overwerktoeslag). Van dit schaalsalaris dient 95% of 90% te worden  

   berekend.

b.    De opbouw van de verlof- en ADV dagen vindt plaats op basis van de nieuwe 

   werkelijke arbeidsduur.

c.   De werknemer ontvangt de toeslag voor werken in ploegen over het nieuwe 

   schaalsalaris.

d.  Voor de overige vergoedingen wordt de definitie van parttimer gevolgd: de 

werknemer (m/v) van wie de bedongen arbeidstijd op grond van de individuele 

arbeidsovereenkomst minder bedraagt dan de normale arbeidsduur.  

De bepalingen van deze CAO zijn in dat geval zoveel mogelijk, naar rato van  

de individuele arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing.

a.   De regeling treedt in werking op 1 januari 2022.  

b.  De huidige ‘Seniorenregeling’ in artikel 13 lid 12 komt bij invoering van deze 

nieuwe regeling te vervallen.

c.  Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die al deelnemen aan de 

Seniorenregeling in artikel 13 lid 12 van de CAO groenten- en fruitverwerkende 

industrie.

De regeling Duurzame Inzetbaarheid is integraal opgenomen in bijlage IX van de 

CAO groenten- en fruitverwerkende industrie 2021-2023.

Aanmelden

Zes maanden voor deelname geeft de werknemer dit schriftelijk aan bij de 

werkgever.
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