
Onderhandelaarsakkoord 
CAO Sport 1-1-2015 tot en met 31-12-2015 

 

Als gevolg van economische ontwikkelingen zien landelijke, regionale, provinciale en lokale 

sportorganisaties zich genoodzaakt te reorganiseren, hebben dat traject reeds eerder ingezet of achter 

de rug. Voor 2015 is geen (structureel) herstel in zicht. Ondanks deze situatie onderkennen de leden 

van de WOS en vakorganisaties het belang van het ingezette beleid om de noodzakelijke vernieuwing 

van de arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en omgang met arbeidsomstandigheden in de 

sportsector te realiseren. Met dit onderhandelaarsakkoord houden partijen rekening met de huidige 

financiële situatie en worden de langetermijndoelen niet uit het oog verloren.  

 

Het beleid tot vernieuwing is eind 2011 in een Sociaal Contract vastgelegd met een looptijd van 1-1-

2012 tot en met 31-12-2015. De kern van deze overeenkomst is de gedeelde visie op de toekomst 

van de arbeidsverhoudingen. Cao-partijen geven hieraan invulling via een ontwikkelagenda, jaarlijks 

uitgewerkt in een werkplan. Eind 2014 zijn de resultaten van de langetermijnafspraken al goed 

zichtbaar en liggen cao-partijen goed op koers.  

 

In de afgesproken periode van 4 jaar wordt vooral gewerkt aan vijf inhoudelijke thema’s: 
a. Presteren & ontwikkelen 

b. Slimmer werken 

c. Loopbaan & ontwikkelen 

d. Gezond & vitaal 

e. Pensioen & fiscaliteit 

 

In 2015 werken cao-partijen bovendien aan twee tijdelijke thema’s:  
a. Wet werk en zekerheid 

b. Werkervaringsplaatsen 

 

Daarnaast werken cao-partijen gedurende het Sociaal aan een randvoorwaardelijk thema: versterking 

van de cao-tafel en sociale partners. Hiertoe behoort het in november 2013 opgerichte 

arbeidsmarktfonds ‘Samen Presteren’. 

 

Deze context heeft geleid tot de volgende afspraken voor de CAO Sport 2015: 

 

1. Wijzigingen in CAO Sport 2015 
a. weergave stand van zaken van de verschillende thema’s in de preambule  

b. het toepassen van het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid voor wat betreft de 

ketenregeling (artikel 4) 

c. tekstuele aanpassing van het begrip ‘AOW-gerechtigde leeftijd’  (artikel 5 lid 3)  

d. tekstuele aanpassingen en toevoeging in de toelichting bij het ‘meerkeuzesysteem’ (artikel 14) 

e. het uitzonderen van de overwerkregeling op flexwerkers, oproepkrachten en vakantiekrachten 

(artikel 16 lid 12) 

f. tekstuele toevoeging in de toelichting bij ‘reiskosten’ ( artikel 18) 

g. tekstuele aanpassing bij uitkering ‘dienstjubileum’ (artikel 20 lid 2) 

h. toevoegen van aanvullende criteria voor de tegemoetkoming in de ziektekosten en aanpassing 

van de tekst bij de toelichting (artikel 21) 

i. tekstuele aanpassing in de toelichting bij ‘pensioenen’ (artikel 24) 

j. artikel 31 lid 2 sub i (bijzonder verlof ter viering van een godsdienstige niet-christelijke 

feestdag) vervalt. Artikel 28 lid 6 voorziet in de richtlijnen.   

k. tekstuele aanpassing in de toelichting bij 'arbeid en zorgverlof' (artikel 33) 



l. tekstuele aanpassingen ‘vakbondscontributie’ (artikel 44) 

m. tekstuele aanpassingen ‘bewegingsregeling’ (artikel 45) 

n. tekstuele aanpassingen ‘invoering fiscale werkkostenregeling’ (artikel 47) 

 

2. Werkafspraken 
Over het 3e WW jaar is het volgende afgesproken: 

 

Cao-partijen bevestigen de afspraak uit het sociaal akkoord en in de Stichting van de Arbeid-brief van 
11 juli 2014 om de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren door 
middel van een Private Aanvullende WW-uitkering, ingaande op het moment van de 

wettelijke wijzigingen. Na het SER-advies over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en WW die 
begin 2015 wordt verwacht, zullen cao-partijen, met inachtneming van adviezen aanbevelingen, 
overleg voeren om afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering.  

 
3. Samen Presteren 
In 2013 hebben cao-partijen een fonds-cao afgesloten, waarin zij tevens de werkgeversbijdrage voor 

‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ voor vijf jaar hebben vastgelegd. Dit fonds speelt 

een belangrijke rol in het realiseren van de ambities van cao-partijen, door het faciliteren van 

innovaties en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen in de sportsector. In 2015 zullen 

werkgevers 0,2% van de bruto loonsom in het arbeidsmarktfonds storten.  

 

De fonds-cao is algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Alle sportorganisaties vallend onder de werkingssfeer van de CAO Sport en/of lid 

van de WOS hebben dezelfde rechten en plichten jegens het fonds. 

 

4. Loonontwikkeling 
Cao-partijen hebben in het Sociaal Contract afgesproken dat gedurende de looptijd van het contract 

ieder jaar 2% arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar is. Deze wordt zoveel als mogelijk gebruikt om 

de bruto-lonen te verhogen, maar bekostigt ook de effectieve lastenverzwaring van werkgevers.  

 

Cao-partijen zijn het volgende overeengekomen: 

 

a. De lonen worden per 1-1-2015 verhoogd met 1,0 %. 

b. Partijen willen in het kader van de Ontwikkelagenda toewerken naar één loongebouw voor de 

CAO Sport. Er zijn om die reden, per 1 januari 2015, geen afspraken gemaakt over de 

verhoging van de salarisschalen van de KNVB. Tegen die achtergrond komt er een separaat 

overleg tussen KNVB en vakorganisaties. Overigens past met de businessunit amateurvoetbal 

met ingang van 2015 een beoordelingsafhankelijk beloningssysteem toe, zoveel mogelijk 

gelijk aan de businessunit betaald voetbal. De nieuwe salarisschalen worden in de CAO Sport 

opgenomen. 

 

5. Overige afspraken 
a. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 300 euro naar 450 euro. 

b. De tegemoetkoming in de ziektekosten wordt verhoogd van 23 euro naar 25 euro per maand. 

c. Per 1 januari 2016 geldt een nieuwe beloningssystematiek in de CAO Sport, waarbij een 

sportorganisatie kan kiezen tussen een vaste periodieke beloning, een prestatiegerelateerde 

beloning of een eigen beloningssysteem. De invoering gaat gepaard met een aanpassing van 

de begin- en eindsalarissen van de meeste salarisschalen, met uitzondering van de KNVB-

salarisschalen.  

 

 


