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Toezichthouder kijkt naar loonsverhoging bij
supermarkten
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) praat met supermarkten over de loonsverhoging die zij hebben
doorgevoerd. Grote supermarktketens hebben deze maand de salarissen van honderdduizenden
werknemers verhoogd met 2,5 procent, maar dat is mogelijk een overtreding van de wet.
Onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi hebben de salarissen verhoogd, terwijl er nog geen akkoord is met de
vakbonden over een nieuwe cao. De toezichthouder zegt dat werkgevers in het algemeen buiten de cao geen
gezamenlijke afspraken mogen maken over de beloning van hun werknemers.
De ACM vraagt daarom de supermarkten om uitleg. Als blijkt dat er sprake is van overtreding van de wet, dan kan een
boete volgen, zegt een woordvoerder van de ACM.
Vereniging Groothandel in Levensmiddelen (VGL), die namens supermarkten onderhandelt over een nieuwe
supermarkt-cao, wil niet inhoudelijk ingaan op het onderzoek van de toezichthouder. Wel geeft de
werkgeversorganisatie aan dat supermarkten de lonen ondanks het ontbreken van een nieuwe cao wilden verhogen
omdat de het onderhandelingsproces met vakbonden waarschijnlijk nog lang gaat duren.
Vakbond FNV begon eerder deze maand weer met het organiseren van acties voor een betere cao voor
supermarktmedewerkers. De bond eist onder meer 5 procent meer loon. Dat supermarkten zonder akkoord van de
bonden al wel een kleinere loonsverhoging doorvoerden, viel erg slecht bij FNV.
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Helft mensen wereldwijd verliest inkomen door
pandemie
Een op de twee mensen wereldwijd zag het afgelopen jaar het inkomen dalen
als gevolg van het coronavirus. Vooral mensen in landen met lage lonen
werden zwaar getro en... 
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Paradox: werkloosheid daalt, maar meer mensen
zonder werk
De werkloosheid in Nederland is vorige maand verder afgenomen. Door de
coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Maar de
laatste tijd zijn... 
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PwC: Omscholing cruciaal voor 'zombiebanen'
Digitalisering bedreigt de komende jaren ongeveer 1,6 miljoen banen.
Omscholing is cruciaal om deze mensen aan het werk te houden, en dat kan
vaak vrij gemakkelijk... 

NIEUWS

24 maart 2021

Amerikaanse bank verbiedt Zoom-vergadering op
vrijdagen
Citigroup wil met nieuwe regels de grenzen tussen werk en vrije tijd beter
bewaken. Topvrouw Jane Fraser verbiedt personeel van de grote Amerikaanse
bank om op vrijdagen... 
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Jonge professionals vrezen burnout
Banken, advocatenkantoren en accountantspraktijken worden steeds vaker
geconfronteerd met uitval van junior personeel, als gevolg van een burnout.
De coronacrisis... 

