
ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO 2015  

 

 

Looptijd 

1 jaar: van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. 

 

Financieel 

1. Loon: een generieke procentuele loonsverhoging van 1,3% m.i.v. 1 januari 2015 (zoals 

gebruikelijk meetellend voor alle relevante toeslagen en toelagen). 

 

2. 13e maand: in de cao van GVB is geregeld dat mensen een 13e maand krijgen. Voor personeel 

met toeslagen en toelagen is echter geen sprake van een volledige 13e maand. In dit akkoord 

is afgesproken om deze ongelijkheid op te heffen, door de definitie in art. 8.1 lid 3 van de cao 

van toepassing te verklaren, waardoor het volledige inkomen inclusief alle toelagen en 

toeslagen de berekeningsgrondslag vormt. 

 

3. Werkkostenregeling: door de invoering van de Werkkostenregeling (WKR) ontstond er voor 

GVB een substantieel financieel risico. Door de afspraak in dit akkoord is de dreiging van het 

financiële risico teniet gedaan en zijn de negatieve gevolgen voor betrokkenen beperkt 

gebleven. De overeengekomen alternatieve regeling voor vrij vervoer is als bijlage bij dit 

akkoord toegevoegd in de vorm van het verslag van het overleg van 12 december 2014, en 

wordt geacht onderdeel te zijn van dit akkoord. Deze nieuwe regeling gaat in per 1 januari 

2015. De fiscaalvriendelijke regelingen met betrekking tot fitness en fiets worden derhalve 

beëindigd. 

 

Flexibiliteit  

4. Inhuur: cao-partijen onderschrijven het principe om externe inhuur uitsluitend te gebruiken 

voor ziek en piek. Van vakbondszijde wordt hier een percentage van 5% van de loonsom 

genoemd. Partijen zijn het eens over het principe dat het terugbrengen van externe 

flexibiliteit (lees: inhuur) gekoppeld is aan het verhogen van de interne flexibiliteit van de 

eigen medewerkers. GVB zal in gelijke stappen de komende twee jaar de externe inhuur 

terugbrengen tot een percentage tussen de 5% en 10% op basis van de reguliere 

bedrijfsvoering. Partijen zijn het er over eens dat de verhoging van de interne flexibiliteit 

aanleiding is om naar het streefpercentage van 5% te gaan. Mogelijke oplossingsrichtingen 

om de interne flexibiliteit te verhogen zijn: combifuncties, loopbaanplannen, wegnemen 

beperkende huidige maatregelen en intern uitzendbureau; partijen gaan hiermee de 

komende maanden aan de slag. 

 

5. Inzetbaarheid: cao-partijen erkennen dat de leegloop (dat wil zeggen het niet of 

onvoldoende kunnen inzetten van medewerkers) binnen GVB een probleem is. Partijen 

weten dat maatwerk in het verleden op diverse afdelingen voor betrokkenen tot acceptabele 

oplossingen heeft geleid. Partijen spreken af dat er proeven worden gerealiseerd om op 

afdelingsniveau, in overleg met de OC, d.m.v. maatwerk de leegloop terug te dringen door 

medewerkers te verleiden af te zien van de faciliteiten zoals omschreven in cao GVB art. 7.1 

lid 2 (ontziebepaling nachtwerk). In een Plan van Aanpak worden afspraken gemaakt over: 

- De aantallen medewerkers voor wie de proeven gelden; 

- De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het maatwerk; 

- De criteria aan de hand waarvan het slagen van de proeven beoordeeld wordt (o.a.  

% daling inhuur); 

- De wijze van omzetting in definitieve regelgeving na afloop proeven. 

 

 



6. Flexibele inzet: momenteel kan iedere GVB medewerker worden verplicht om tijdelijk 

andere werkzaamheden te verrichten binnen GVB en de werkgever gemeente Amsterdam. 

Cao-partijen onderkennen dat dit niet altijd voldoende soelaas biedt. Partijen zijn het eens 

om een proef te starten om mensen op vrijwillige basis, ook buiten GVB en de werkgever 

gemeente Amsterdam te plaatsen, met dien verstande dat het binnen het grondgebied van 

de regio Amsterdam is.  

 

7. Verschuiving seniorenregeling rijdend personeel: cao-partijen realiseren zich dat de huidige 

seniorenregeling voor rijdend personeel, door de verhoging van de AOW-leeftijd, op een 

onlogisch moment start, en eindigt (ver voor de AOW datum). Partijen zijn het er over eens, 

om binnen de afdeling Operatie, in overleg met de OC, een proef te starten om mensen op 

vrijwillige basis de mogelijkheid te bieden om de seniorenfaciliteiten voorafgaande aan de 

AOW leeftijd op te nemen en/of over een langere periode te spreiden, met dien verstande 

dat het volume hetzelfde blijft. In overleg met de OR wordt een plan van aanpak uitgewerkt 

waarin afspraken worden gemaakt over: 

- De aantallen medewerkers voor wie de proeven gelden; 

- De verschillende varianten die aangeboden worden, rekening houdend met de 

mogelijkheden van de ondersteunende systemen; 

- De criteria aan de hand waarvan het slagen van de proeven beoordeeld wordt (o.a. 

aantallen medewerkers die gebruik maken van deze mogelijkheid); 

- De wijze van omzetting in definitieve regelgeving na afloop proeven. 

 

Deze mogelijkheid laat onverlet dat beide partijen de wens hebben dit onderwerp integraal 

mee te nemen in de discussie over duurzame inzetbaarheid in 2015. 

 

Sterke maatschappelijke partner van Amsterdam 

8. Participatiewet: GVB maakt een scan naar de plaatsingsmogelijkheden van mensen met een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt (SW’ers en Wajongers) binnen GVB. Daaropvolgend 

wordt samen met cao-partijen een actieplan gemaakt dat gereed is op 1 mei 2015.  

9. Participatiewet: GVB streeft er naar om hiermee komende drie jaar tenminste 25 plaatsen te 

realiseren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee worden in 3 

jaar totaal 75 plaatsen gerealiseerd.  

10. Instroom van jongeren: vanwege de huidige gemiddelde leeftijd is GVB erbij gebaat om 

jongeren in dienst te nemen. GVB verplicht zich er toe om vanaf 1 januari 2015 10 % van de 

instroom op te vullen met jongeren (jonger dan 25 jaar). Hiermee levert GVB een belangrijke 

bijdrage aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid in Amsterdam. 

 

Goed werkgeverschap 

11. Sociaal Plan: het huidige Sociaal Plan wordt verlengd met maximaal 1 jaar. Tussentijds zal zo 

snel mogelijk een nieuw Sociaal Plan gemaakt en ingevoerd worden. 

12. Gevolgen sociaal akkoord: 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. In de Stichting van de Arbeid is 

eveneens afgesproken dat huidige boven- en nawettelijke regelingen niet beïnvloed worden 

door de afspraken uit het sociaal akkoord. 

13. Loondoorbetaling bij ziekte: personeelsleden die langdurig ziek zijn (langer dan 6 maanden) 

worden nu nog geconfronteerd met een loonkorting. Teneinde te voorkomen dat deze 

kwetsbare groep medewerkers financieel hard getroffen wordt, is een solidariteitsfonds 

afgesproken. Dit houdt in dat de loonkorting bij ziekte vervalt. Dit wordt gefinancierd 

doordat iedere medewerker per ziektedag 1 verlofuur inlevert met een maximum van 22 uur 

per jaar (op basis van een full time dienstverband). Voor 2015 gaat deze maatregel in op  

1 maart 2015 waardoor het maximum aantal in te houden uren in 2015 18 uur is. 



14. Arbeidsongeschiktheid tijdens en door het werk: medewerkers die getroffen worden door 

arbeidsongeschiktheid tijdens en door het werk, kunnen geconfronteerd worden met een 

achteruitgang van het inkomen bij herplaatsing in een lager gewaardeerde functie. Vanuit 

goed werkgeverschap vinden we het onrechtvaardig dat mensen als gevolg van 

arbeidsongeschiktheid tijdens en door het werk geconfronteerd worden met achteruitgang 

van hun inkomen. Afgesproken is dat ook bij herplaatsing in een lager gewaardeerde functie 

de medewerker tenminste recht houdt op doorbetaling van zijn volledige inkomen uit de 

oude functie (artikel 13.9 lid 3). 

15. Arbeidsongeschiktheid tijdens en door het werk: De verslechtering van de uitkeringsduur 

van de WIA voor werknemers die getroffen zijn door arbeidsongeschiktheid tijdens en door 

het werk wordt onrechtvaardig gevonden (artikel 13.12).Vanuit goed werkgeverschap komt 

GVB in het eerste reguliere 6 weekse overleg met een oplossing voor deze situatie, tenzij dit 

een dermate hoge impact heeft dat het redelijkerwijs niet van GVB verwacht kan worden. 

16. HARP regels voor inhuur: ter voorkoming van ongelijke arbeidsomstandigheden tussen vast 

en ingehuurd personeel is afgesproken dat een aantal artikelen uit de HARP van toepassing 

zijn voor inhuur medewerkers met een rijdende functie, volgens de bijlage d.d. 24 november 

2014 die geacht wordt onderdeel uit te maken van dit akkoord. 

17. Werken tijdens de jaarwisseling: jaarlijks werkt een klein aantal medewerkers in de nacht 

van oud en nieuw voor onze reizigers. Sinds jaar en dag ontvangen de medewerkers die op 

oudejaarsnacht tussen 00:00 uur en 04:00 uur werken, naast hun feestdagtoeslag, een 

vergoeding van €100,- bruto. Ter voorkoming van rechtsongelijkheid is afgesproken om deze 

regeling te formaliseren in de cao.  

 

Gezamenlijk werken aan een sterk GVB 

18. Periodiek overleg: de huidige tijd (ambitieuze concessie en veranderende wetgeving) maken 

het noodzakelijk om snel te kunnen schakelen. Daarom spreken sociale partners af om elke  

6 weken bij elkaar te komen om de voortgang van de uitvoeringsafspraken (sociaal plan en 

duurzame inzetbaarheid) te monitoren en eventuele tussentijdse cao-wijzigingen te 

bespreken en zo nodig te formaliseren. 

19. Gezamenlijke verantwoordelijkheid: bonden en GVB tonen gezamenlijk eigenaarschap om 

op het vlak van duurzame inzetbaarheid tot concrete afspraken te komen per 1 januari 2016 

of zoveel eerder als mogelijk.  

 

 

Amsterdam, 23 februari 2015 
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