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De Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak 
hebben als partijen bij de CAO Afval & Milieu op maandag 31 augustus j.l. een 
onderhandelaarsakkoord bereikt. Zij zullen het navolgende akkoord met een positief advies aan hun 
leden voorleggen. 
 
Omstandigheden 
Om de gevolgen van de wereldwijde economische crisis voor Nederland zoveel mogelijk op te 
vangen, hebben de vakcentrales en de centrale werkgeversorganisaties op 25 maart 2009 in de 
Stichting van de Arbeid een Voorjaarsakkoord gesloten. Dit akkoord gaat ervan uit dat de uitkomst van 
de loononderhandelingen in de bedrijven en sectoren rond inflatieniveau zal liggen. 
 
Voor de sector Afval & Milieu geldt ook dat de leden momenteel opereren in een context van 
economische krimp. Hierdoor is er in de gehele keten van Afval & Milieu sprake van een (deels forse) 
achteruitgang in volumes, omzetten en rendementen.  
Mede hierdoor neemt bij de verwerking de overcapaciteit toe, waardoor er sprake is van een 
toenemende (internationale) concurrentiedruk.  
Bij de (overheidsgedomineerde) inzamelbedrijven staan als gevolg van bezuinigingen bij gemeenten 
de budgetten onder druk.  
 
Deze ontwikkelingen onderschrijven het belang van een verantwoorde loonkostenontwikkeling en 
hebben dan ook de achtergrond gevormd voor het CAO-overleg.  
 
Werkgelegenheid  
Wanneer in de sector grote personele problemen ontstaan, zullen partijen zich inspannen om de 
sociale gevolgen daarvan zo veel als mogelijk te verzachten en/of beperken. Partijen zullen dan 
hierover met elkaar in overleg treden.  
Voorts zullen partijen in overleg treden met het bestuur van het O&O-fonds om te onderzoeken of 
middelen uit het O&O-fonds kunnen worden ingezet om de arbeidsmarktproblematiek te verminderen. 
 
Looptijd  
De CAO heeft een looptijd van een jaar: te weten van 1 juni 2009 tot en met 31 mei 2010. 
 
Loonparagraaf  
Partijen komen een structurele loonsverhoging overeen van 1% (berekend zoals gebruikelijk) per 
1 juni 2009. 
Indien de inflatie over geheel 2009 hoger blijkt te zijn dan 1%, wordt het meerdere boven 1%, met een 
maximum van een 0,5%, alsnog toegevoegd aan de structurele loonsverhoging van 1% per 1 juni 
2009. Deze kan daarmee toenemen tot in totaal ten hoogste 1,5%. 
Voor het begrip ‘inflatie’ wordt de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek gehanteerd. De inflatie over geheel 2009 wordt berekend door het gemiddelde van de CPI 
over 2009 (12 maanden) te vergelijken met het gemiddelde over 2008. Over de periode januari – juli 
2009 bedraagt deze 1,2%. Naar verwachting zal deze over geheel 2009 0,9% bedragen. 
 
Tevens ontvangen alle werknemers -indien mogelijk in november 2009- een eenmalige uitkering van 
0,5% van hun bruto jaarsalaris in 2009. 
 
Ouderschapsverlof  
In de wet Arbeid en Zorg is de duur van het ouderschapsverlof met ingang van 1 januari 2009 
verlengd van 13 tot 26 weken. De CAO zal overeenkomstig worden aangepast.  
 
Tekstuele aanpassingen  
Partijen zullen met elkaar in overleg treden om de tekst van de CAO op een aantal onderdelen te 
verhelderen of te actualiseren. Deze tekstuele aanpassingen hebben geen financiële gevolgen. 
 
 
Aldus overeengekomen te Arnhem, op 30 september 2009 
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