
 
 
 

Uitnodiging 

Bijeenkomsten voor vakbondsleden en geïnteresseerde werknemers  

die vallen onder de  cao voor Tankstations en Wasbedrijven 

 

Beste mensen, 

Na diverse overleggen met de werkgeversorganisaties BOVAG en BETA hebben we toch nog een cao- 

onderhandelingsresultaat bereikt. Dit kwam tot stand ondanks de vele verschillen van mening tussen 

de vakbonden en de werkgevers. 

Wij vragen om een normale loonsverhoging en om te investeren in jullie als vakmensen. 

Daar hebben jullie recht op. Ondanks de teruglopende tabaksverkoop is de omzet van de shops 

beduidend gestegen door het extra aanbod van artikelen, zoals verse broodjes. Daarbij is de omzet 

van brandstof gestegen. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, maar 80% van de ondernemingen 

draait prima. 

Zowel BOVAG als BETA geeft echter een heel ander beeld van de sector. Ze geven aan dat de hele 

sector in zwaar weer zit en weinig tot geen toekomstperspectief heeft. Vanuit die blik is er bijna geen 

ruimte voor verbeteringen. Bij de vorige cao was het verschil in literprijs aan de grens het probleem. 

Nu is het weer de dreiging dat de tabaksverkoop wegvalt. Echte cijfers heeft men niet en zoals we al 

aangaven is de shop veel meer dan een tabaksverkooppunt geworden.  

Ondanks deze verschillen van inzicht hebben we toch een onderhandelingsresultaat dat we aan jullie 

willen voorleggen. Daarnaast willen we graag met jullie praten over toekomst van jullie cao. We 

willen graag weten hoe de sector er volgens jullie voorstaat. 

 Kom naar een van de bijeenkomsten in de regio. Geef je voor 9 maart op bij een van 

onderstaande personen zodat we rekening kunnen houden met de opkomst. 

Wij zien bijvoorbeeld  dat werknemers extra op de vingers gekeken worden bij de verkoop van 

tabaksproducten. Het voor de zoveelste keer moeten vragen om een identiteitskaart zorgt voor 

agressieve klanten. Als je voor de “ lieve vrede” kiest en je baas komt erachter, dan volgt vaak een 

sanctie of zelfs ontslag. Richting agressieve klant doet de werkgever dan niets. 

Als daar aanleiding toe is, zullen we de conclusies uit de bijeenkomsten over de branche delen met 

betrokken ministeries en politieke partijen. Laat dus jullie stem als werknemers van de tankstations 

en wasbedrijven horen en ga met ons in gesprek. Ook als je geen lid bent van een vakbond ben je van 

harte welkom! 

Als je als vakbondslid je collega’s vertegenwoordigt, hoef je geen vrij te nemen als je eigenlijk 

dienst hebt. Op grond van artikel 34.2 van de cao mag iedere vertegenwoordiger in dat geval met 

behoud van loon aanwezig zijn.  

 



 
 
Het onderhandelingsresultaat is onder andere: 

- looptijd vanaf 1 november 2015 t/m 31 december 2017 

- loonsverhogingen van 1,5% op 1 mei 2016 en 1,5% op 1 februari 2017  

- scholingsfondspremie in 2017 stijgt met 0,05% naar 0,3%  

- extra 4 uur scholing met ingang van 2016 

- proef met EVC-trajecten (eerder verworven competenties) 

- feestdagentoeslag omhoog vanaf 1 mei 2016 naar 50%  

- afspraken over de reparatie van het derde WW-jaar en participatie van werknemers met 

beperkingen  

- proeftijd van 2 maanden bij contracten langer dan 6 maanden [Opm: dit is een 

verslechtering ten opzichte van de wetgeving?] 

Wij sturen vakbondsleden en niet-leden die zich voor een bijeenkomst aanmelden de tekst van het 

onderhandelingsresultaat later toe. Deze wordt momenteel uitgewerkt. 

 

Dag Aanvang plaats Locatie Adres 
Maandag       14 maart 19.30 Deventer FNV Kantoor Gotlandstraat 2a 
Dinsdag        15 maart  20.00 Leeuwarden  Zalencent. Tivoli Huizumerlaan 59 
 19.00 Nijmegen NEC-stadion Stadionplein 1 
Woensdag    16 maart 19.30 Beilen Zalencent. de Linde  Stationslaan 2 
Donderdag   17 maart  19.00 Waalwijk NH Hotel  Bevrijdingsweg 1 
Vrijdag          18 maart  19.00 Heinkenszand De Stenge Stengeplein 1 
Maandag       21 maart 18.30 Rotterdam Café Rustburcht Strevelsweg 744-746 

 19.30 Hoogezand Hotel De Boer Korte Groningerweg 47 
 19.30 Utrecht FNV-kantoor Varrolaan 100 
Dinsdag        22 maart 19.30 Amsterdam FNV-kantoor Raderweg 60 
 19.30 Weert FNV-kantoor Schepenlaan 6 

In Rotterdam zorgen we vanwege het vroege tijdstip voor een broodje en soep. 

Zowel vakbondsleden als niet-leden kunnen zich bij de onderstaande mensen opgeven: 

FNV - Albert Kuiper: e-mail Tankstations@bg.fnv.nl of Antwoordnummer 427, 9700 WB Groningen 

(geen postzegel nodig) 

CNV - Gerard van Dijk: e-mail g.vandijk@cnvvakmensen.nl 

LBV - Ger IJzermans: e-mail ger.ijzermans@lbv.nl 

De Unie - Albert Meeuwissen: e-mail albert.meeuwissen@unieservices.nl 

Graag tot ziens! 

 

Namens de onderhandelaars, 

FNV - Albert Kuiper      CNV - Gerard van Dijk   LBV- Ger IJzermans     De Unie - Albert Meeuwissen 
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