
Ondedtandelingsresultaat HTM CAO l-l-2017 Um 3l-12-2018

1. Verbetering arbeidsverhoudingen, structurele oplossing dienstenpakketten.
Tijdens de afgelopen CAO periode hebben CAO-partijen en de OR een structurele
verbetering in de totstandkoming van de dienstenpakketten voorbereid. Dit heeft geleid tot:

a. Een inventarisatie van alle tussen medezeggenschap en ondernemer gemaakte -en thans
nog geldende- randvoorwaarden en afspraken waaraan een dienstenpakket moet
voldoen (bijlage 1 bij de voorstellenbrief van HTM). Deze afspraken worden opgenomen
in de CAO, bijlage 9.

b. Afspraken over de processtappen en de rol van medezeggenschap en CAO-partijen bij
de totstandkoming van de dienstenpakketten. Deze procesbeschrijving en het
processchema worden opgenomen in de CAO, bijlage 9.

c. Artikel 70, lid 2 van de CAO wordt geschrapt.

Het schrappen van artikel 70, lid 2 van de CAO en het opnemen in de CAO van alle thans
geldende afspraken met betrekking tot de dienst- rij-, rusttijden en roosters voor het rijdend
personeel en de randvoorwaarden waaraan dienstenpakketten moeten voldoen, impliceert -
mede gelet op de WOR , arI27,l¡d 3 - dat over deze items geen instemming van de
medezeggenschap is vereist. De medezeggenschap behoudt evenwel het instemmingsrecht
waar dit expliciet in de CAO is genoemd (o.a. bijlage 9, Hoofdstukl, art. 1.4)

d. Partijen leggen eventuele geschillen over de interpretatie van de CAO bijlage 9 (bij de
toepassing daarvan in een nieuw dienstenpakket) voor aan de Permanente
Geschillencommissie HTM, als genoemd in bíjlage 13 van de CAO.

Tussen partijen worden aanvullende afspraken gemaakt over de dienstenpakketten werk- en
rusttijden van het rijdend personeel. lndien deze afspraken leiden tot een structurele
aanvulling of wijziging van de afspraken en randvoorwaarden als genoemd in bijlage 9, zal
bijlage 9 gedurende de looptijd van de CAO hierop worden aangepast.

2. Flexibele schil, verbeteren verlofregeling
a. Binnen HTM Uitvoering Rail en HTNbuzz wordt in 2017 gewerkt aan een andere opzet

van de flexibele schil, wat in de toekomst meer ruimte gaat geven voor het verstrekken
van verlof.

b. Binnen HTM Rail nemen we in 2017 minimaal 20 fte uitzendkrachten aan in vaste dienst
van HTM.

c. Er komen binnen HTM Uitvoering vóór de zomer 2017 heldere spelregels voor aanvragen
en verstrekken van verlof, zodat het proces helder en transparant voor iedereen is.

d. De zomerverlof regeling wordt aangepast naar een regeling die past binnen de nu
geldende landelijke richtlijnen voor de schoolvakantie in de zomerperiode.
Tijdens de zomerperiode 2017 vindt er bij HTMbuzz een pilot plaats. Na de zomer
evalueren we de pilot om te beoordelen of dit ook op andere afdelingen een werkbare
regeling is.

3. Werken naar wens
a. Het systeem Flexplan wordt in 2017 uitgerold naar alle Railvestigingen.
b. ln plaats van toepassing van Flexplan, blijft HTMbuzzwerken met keuzeroosters.

4. Beloning flexibele inzet rijdend personeel.
(Nieuw) rijdend personeel dat nog niet het maximum van salarisgroep 55 heeft bereikt en dat,
na hiervoor te zijn opgeleid, inzetbaar is op meerdere vervoersmodaliteiten én vanuit
verschillende vestigingen kan worden ingezet, stroomt versneld door in salarisgroep 55 (2
salaristredes per jaar in plaats van 1).
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5. Functiewijziging
ln 2017 wordt actief invulling gegeven aan de CAO afspraak, bijlage 5, art. 8, waarbij werknemers
in een 'zware' functie, in de gelegenheid worden gesteld over te stappen naar een minder
belastende functie.

6. Reiskosten
Partijen bereiden in 2017 een nieuwe reiskostenvergoedingsregeling voor, die voldoet aan de
volgende voorwaarden:

a. De regeling voorziet in een reële vergoeding woon- werkverkeer voor werknemers die
vanuit verschillende locaties hun werk beginnen of eindigen en die daarbij geen gebruik
kunnen maken van het vrij vervoer.

b. Vergelijkbare vergoeding voor vergelijkbare situaties.
c. De regeling vervangt de huidige reiskostenregelingen in bijlage 15, 53 en $12.
d. De regeling moet uitvoerbaar zijn (geautomatiseerde relatie tussen locatie bij aanvang en

einde dienste, huisadres en de daaraan gerelateerde vergoeding).
e. De regeling is (nagenoeg) kostenneutraal in vergelijking met de huidige

reiskostenvergoedingsregeling (exclusief kosten van een eventuele overgangsregeling).

7. Sociale veiligheid
a. HTM ziet er op toe dat monteurs niet alleen op een locatie werkzaam zijn; men werkt met

minimaal 2 man.
b. HTM sluit zich aan bij het landelijk convenant met betrekking tot het streven dat

frontliners (tram, bus, controlepersoneel)geen cash geld voor de uítvoering van hun
werkzaamheden bijzich hoeven te hebben.

8. OWN
Het aantal OWN-dagen van de categorieën uitvoerend technisch personeel en overig
personeel dat in onregelmatige diensten werkt als genoemd in artikel 1 van bijlage 5, wordt
met ingang van 1-1-2017 verhoogd van 12 halve dagen per jaar naar 14 halve dagen per jaar
en met ingang van 1-1-2018 naar 16 halve dagen per jaar.

9. Dagelijks rust
Partijen spannen zich in op het thema 'gezond roosteren' met als aandachtspunt een langere
nachtrust dan 11 uur. Dit thema komt in het reguliere overleg tussen partijen verder aan de
orde.

10. Vitaliteitsdagen
Met ingang van 1-1-2017 wordt het aantal vitaliteitsdagen per jaar verminderd van 2 naar 1

Met ingang van 1-1-2018 vervallen de vitaliteitsdagen geheel.

11. Bonus niet ziek
De bonus voor elk kwartaal dat men niet ziek is (art 33 van de CAO) vervalt met ingang van 1-
1-2017.

12. Loonsverhoging
o De salarissen en de daarvan afgeleide toeslagen worden met ingang van 1-1 -2017

met2,0%o verhoogd.
¡ De Eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1-1 -2017 met € 350,- bruto verhoogd
. De salarissen en de daarvan afgeleide toeslagen worden met ingang van 1-'1-2018

mel2,0%ó verhoogd. lndien na afloop van het kalenderjaar 2017 blijkt dat de
consumentenprijzenindex in dat jaar met meer dan 1,SVo is gestegen, wordt het
verhogingspercentage per 1-'1-20'18 met het meerdere verhoogd.

o De Eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1-1-201 8 met € 350,- bruto verhoogd

13. Bijdrage HTM in ABP Extra Pensioen
Met ingang van 1-1-2017 wordt de bijdrage van HTM in ABP Extrapensioen, die geldt tot de
62-jarige leeftijd, geschrapt. ln plaats daarvan worden de salarissen als genoemd in de
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salaristabel (CAO, bijlage 2) structureel met 0,8% extra verhoogd (62-plussers krijgen dus
ook 0,8% salarisverhoging).
Werknemers die thans tot de 62-jarige leeftijd recht hebben op een hogere ABP Extra
pensioenbijdrage dan 1,169yo krijgen met inachtneming van het navolgende, een
persoonlijke toeslag ter grootte van het huidige percentage min 1 ,169%.
Het aldus berekende percentage persoonlijke toeslag dat zou moeten gelden tot de 62-iarige
leeftijd, wordt gespreid toegekend tot de thans geldende ontslagleeftijd (67 jaar en 3
maanden).
Werknemers die tussen de 62-jarige leeftijd en de ontslagleeftijd HTM verlaten wegens
arbeidsongeschiktheid of wegens gebruik van ABP Extra pensioen, krijgen het bedrag dat zij
tot de ontslagleeftijd zouden hebben gekregen, in de maand van ontslag in één keer
uitbetaald.

1 4. Eindejaarsuitkering
Partijen streven ernaar dat de eindejaarsuitkering in 2025 gelijk is aan een gemiddeld
maandsalaris.

15. Bijzondere beloning
lndien op basis van de uitslag van de OV barometer blijkt dat de klanttevredenheid in 2016 is
gestegen ten opzichte van 2015, zalopnieuw een eenmalige beloning worden toegekend als
genoemd in de CAO art.32.

Vastgelegd op 25 januari 2017,

mevrouw drs. P.V.H. Verhoef,
bestuurder

M. van der Meulen,
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