
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO MULTIMODAAL VERVOER 
    1-1-2016 tot en met 31-12-2017 
 
 
Op 9 juni 2016 zijn de Vereniging Werkgevers Multimodaal Openbaar Vervoer en de vakorganisaties 
FNV Streekvervoer, CNV Vakmensen en VVMC tot een onderhandelingsresultaat gekomen met de 
volgende inhoud: 
 
 
Looptijd 
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 januari 2016 t/m 31 december 2017.  
 
Lonen 
Per 1 juli 2016 worden de CAO-loonschalen en de toeslagen/vergoedingen ingevolge artikel 35 van 
de CAO verhoogd met 1,85%. 
 
Per 1 januari 2017 worden de CAO-loonschalen en de toeslagen/vergoedingen ingevolge artikel 35 
van de CAO verhoogd met 1,2%. 
 
Eenmalige uitkering 
Werkgevers zullen zo spoedig als mogelijk eenmalig een bedrag van € 250,-- bruto betalen als 
tegemoetkoming voor het eerste half jaar van 2016. Voor werknemers die niet de gehele periode van 
1 januari 2016 tot 1 juli 2016 in dienst zijn geweest, geldt een uitbetaling naar rato van het 
dienstverband over die periode. Parttimers krijgen het eenmalige bedrag naar rato.  
 
Pensioenvariant A 
Vanaf 1 januari 2017 wordt de pensioenregeling van het Spoorwegpensioenfonds aangepast van 
pensioenvariant C naar pensioenvariant A. 
 
Vrijval bestemmingsreserve 
Een deel van de in 2015 voor en door werknemers betaalde pensioenpremie wordt dit jaar door het 
Spoorwegpensioenfonds teruggestort aan de bedrijven. Deze zogenaamde bestemmingsreserve is 
onderdeel (geworden) van de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Partijen hebben afgesproken 
deze bestemmingsreserve volledig te gaan aanwenden voor de financiering van de hogere premie die 
pensioenvariant A met ingang van 1 januari 2017 met zich meebrengt. 
 
Ouderenregeling 
De ouderenregeling (artikel 8B) wordt ook opengesteld voor parttimers met een arbeidsduuromvang 
van tenminste 28 uur per week. Voor de diensttijdbepaling van 10 onafgebroken dienstjaren worden 
de parttime perioden met een arbeidsduur van 28 uren of meer per week meegeteld. De regeling is 
pro rata van toepassing op de deelnemende parttimer. 
 
Greenfield – uitbesteding van werk  
Aan artikel 1 van de CAO worden de volgende teksten toegevoegd:  
 
Artikel 1 lid 4 
Bij uitbesteding van werk aan besloten busbedrijven (ondernemingen die busvervoer verrichten in de 
zin van de Wet Personenvervoer (2000 Stb. 314)) is de werkgever verplicht te bedingen dat door het 
besloten busbedrijf de thans vigerende CAO Besloten Busvervoer wordt nageleefd voor het 
betreffende OV werk. 
 
Als onverhoopt geen nieuwe CAO Besloten Busvervoer wordt afgesloten waar FNV en CNV partij zijn, 
kan dat gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die namens een besloten 
busbedrijf OV werkzaamheden verrichten. Partijen betrokken bij de CAO Multimodaal Vervoer zullen 
dan in overleg treden om te bezien hoe deze problematiek kan worden opgelost.  
 
De werkgever is verplicht op schriftelijk verzoek van een vakvereniging die partij is bij deze CAO 
binnen 12 weken schriftelijk aan te tonen dat de CAO Besloten Busvervoer correct is nageleefd door 
het besloten busbedrijf over een periode van maximaal 1 jaar voorafgaand aan het verzoek. Er 
kunnen geen gegevens van voor 1 januari 2016 worden opgevraagd. 



 
 
Onderzoek  
Cao-partijen zullen een onafhankelijk onderzoek instellen naar werkdruk, werkdrukbelevingen en 
ziekteverzuim binnen de sector. Partijen zullen daartoe gezamenlijk een opdracht formuleren, een 
wetenschappelijke en medische onderzoeksinstantie selecteren en een stuurgroep instellen.  

 
Afspraken onder voorbehoud strijdigheid wet of regelgeving 
De afspraken gemaakt in dit onderhandelingsresultaat zijn gemaakt onder het voorbehoud dat er geen 
sprake is van strijdigheid met wet of regelgeving. Mocht achteraf blijken dat een bepaalde afspraak 
strijdig is met wet of regelgeving dan wel als gevolg daarvan onuitvoerbaar wordt, dan zullen partijen 
over die afspraak nader met elkaar in overleg treden. 
 
Het onderhandelingsresultaat omvat een totaal pakket van afspraken en is tot stand gekomen onder 
voorbehoud van goedkeuring door de respectievelijke achterbannen. Partijen zullen elkaar zo spoedig 
mogelijk informeren over de uitkomst van de achterbanraadpleging. 
 
 
Donderdag 9 juni 2016, 
 
 
VWMO   FNV Streekvervoer  CNV Vakmensen  VVMC 
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