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4 juni 2009 

 

> cao-energie 

CAO ENERGIE KORT EN KRACHTIG 

Na weken van intensief onderhandelen is een onderhandelaarsakoord gesloten over 

de cao Energie 2009-2010.  Dit akkoord is tot stand gekomen rekening houdend met 

de centrale afspraken in het Akkoord Stichting van de Arbeid (populair genoemd: 

Sociaal Akkoord) van maart 2009, waarmee de leden van ABVAKABO FNV hebben 

ingestemd.  

 

De huidige cao loopt af op 30 juni 2009. De nieuwe cao zal een looptijd hebben van 10 

maanden, van 1 juli 2009 tot en met 30 april 2010. 

 

Ruud Cornelisse en Oskar van Rijswijk, onderhandelaars namens ABVAKABO FNV over de 

cao Energie, zijn tevreden met dit akkoord. Ruud Cornelisse: "Deze cao Energie is kort en 

krachtig. De overeengekomen 1,3% structureel per 1 juli 2009 en 0,75% per 1 januari 2010   

plus de verhoging van de vergoeding ziektekostenverzekering met 90 euro, vormen tesamen 

in deze cao met de korte looptijd van 10 maanden een inkomensverbetering, waarmee we  de 

bovengrens van het Sociaal Akkoord hebben opgezocht. Begin volgend jaar zitten we al weer 

aan de onderhandelingstafel om te kijken hoe de wereld er dan uitziet en maken we cao-

afspraken voor na 1 mei 2010. “ 

 

Oskar van Rijswijk voegt toe: “In die zin is dit, gegeven de actuele economische 

onzekerheden, een overgangs-cao. Maar het is tegelijk ook een krachtige cao. Zo hebben we 

afspraken gemaakt over sectorstructuurbeleid, over stimuleren van nieuw levensfasebewust 

personeelbeleid met onder meer een regeling benefitbudget en over duidelijke en met 0,7% 

fors gefinancierde werkgelegenheidsmaatregelen. Deze afspraken zijn breed en ingrijpend. 

We zullen als cao-partijen gedurende de korte looptijd van deze cao dus zeker niet 

stilzitten!" 

Nieuwskrant 



 

 

 

 

SAMENVATTING 

 

De belangrijkste afspraken in dit akkoord over de cao Energie 2009-2010 zijn vatten wij 

hieronder samen. 

    

Looptijd 

 

• De looptijd is kort: 10 maanden van 1 juli 2009 tot en met 30 april 2010. 

 

Inkomen 

 

• Een structurele loonsverhoging van 1,3% ingaand 1 juli 2009. 

• Een eenmalige storting van 0,75% van het jaarsalaris op 1 janauri 2010 in een 

benefitbudget, naar keuze op te nemen in geld of vrije tijd. 

• Verhoging van de vergoeding voor de ziektekostenverzekering van € 90,- 

 

Levensfasebewust personeelsbeleid 

 

• Studie naar en invoering van een regeling benefitbudget met, onder meer, ruimere 

mogelijkheden om naar eigen keuze de arbeidsduur te variëren. 

• Eénmalige storting van 0,75% van het jaarsalaris als startbudget voor deze regeling 

op 1 januari 2010 (zoals hierboven reeds vermeld). 

• De periode waarin tijdens ouderschapsverlof een vergoeding van 70% van het 

minimumloon wordt verleend, wordt verlengd van 13 tot 26 weken. 

• Inventarisatie van de in de energiesector ontwikkelde HRM-beleidsplannen, 

richtlijnen en regelingen op het gebied van levensfasebewust personeelsbeleid. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt 

 

• De energiebedrijven zetten gedurende de looptijd van deze cao 0,5% van de loonsom 

(ruim 5 miljoen euro) extra middelen in voor extra werkervaringsplaatsen, 

stageplaatsen, stagebegeleiders en andere maatregelen zoals in het STAR-akkoord 

omschreven. 

• In 2009 en 2010 zullen de energiebedrijven de bijdrage van 0,2% van de loonsom aan 

het O&O fonds ENb continueren. 

• Voor het eigen personeel zal het gebruik van het in de cao Energie geregelde studie- 

en loopbaanbeleid, waaronder het persoonlijk opleidingsbudget (POB) door de 

werkgevers worden gestimuleerd. 

• De energiebedrijven bieden gewoon goed werk voor iedereen die er werkt. Partijen 

bij deze cao hanteren voor de aanstelling van werknemers met flexibele contracten, 

waaronder uitzendkrachten, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd en tijdelijk ingehuurde werknemers sociale randvoorwaarden. 

 

Veranderende energiewereld 

 

• De Werkgeversvereniging WENb onderzoekt gedurende de looptijd van deze cao 

welke gevolgen de ingrijpende strategische ontwikkelingen in de energiesector 

hebben voor de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. De vakorganisaties 

worden betrokken bij de voortgang van de studie. De uitkomsten zullen vervolgens 

onderwerp van overleg zijn in de onderhandelingen over de volgende cao. 

 



 

 

 

Diversen 

 

• Buitengewoon verlof voor artsenbezoek wordt omschreven in de cao. 

• Bij het uitwerken van de regeling benefitbudget worden ook meegenomen de aan 

het eind van een kalenderjaar niet opgenomen uren ter vergoeding van verricht 

overwerk. 

Kaderleden, voor de bond actief in de energiebedrijven, hebben de onderhandelaars op 26 

mei ondersteund op een demonstratieve bijeenkomst. Hierna is uiteindelijk toch dit 

onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen. Dit resultaat, dat weliswaar op het punt van  

inkomensverbetering afwijkt van de oorspronkelijke inzet van 3.5%, is nu - gegegeven de 

actuele eceonomische ontwikkelingen en de afspraken in het sociaal akkoord - beoordeeld als 

het maximaal haalbare totaalpakket. 

 

Volledige tekst 

 

De volledige tekst van het Onderhandelaarsakoord cao Energie 2009-2010 kunt u vanaf onze 

website dwonloaden. De tekst van de (huidige) cao Energie 2008-2009 vindt u daar ook. 

 

Stemmen 

 

Alle leden van ABVAKABO FNV werkzaam in de energiebedrijven kunnen een stem 

uitbrengen over dit onderhandelaaarsakkoord.  De stemming is geopend tot en met 28 juni 

2009.  

 

Zowel onze onderhandelaars, alsook de vertegenwoordigers vanuit de energiebedrijven 

bijeen in onze Landelijke Adviescommissie Energie, leggen dit akkoord met een positief 

advies ter instemming aan u voor. 

 

U kunt uw stem uitbrengen over dit onderhandelaarsakkoord op via de website van  

ABVAKABO FNV: u kunt hier(link) stemmen. 

U kunt er ook voor kiezen om per e-mail te stemmen, onder vermelding van uw naam, 

Lidmaatschapsnummer en werkgever: cao-energie@abvakabo.nl 


