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Meer loon en opleidingen voor automonteurs en fietsenmakers  
 
 

 
 

 

Het is er toch van gekomen. De automonteurs en 
fietsenmakers hebben een cao. Op maandag 8 
februari heeft FNV Bondgenoten met BOVAG 
overeenstemming bereikt over een nieuwe cao 
voor de Motorvoertuigen- en Tweewielersbranche. 
Het is een cao die geen onderdeel meer is van de 
Metaal&Techniek, maar die inhoudelijk hetzelfde 
blijft en met geen enkele verslechtering. 
Integendeel, het loon stijgt met 1,9% en er 
komen meer opleidingen. Daarnaast blijven 
werknemers gewoon deelnemen aan het 
pensioenfonds en aan de WIA-verzekeringen van 
de Metaal&Techniek. 
 
Loonsverhoging en looptijd 
 De cao heeft een looptijd tot 1 juni 2011. Op 1 
juli 2010 krijgen werknemers een loonsverhoging 
van 0,7% en op 1 februari 2011 een verhoging 
van 1,2 %. Bij elkaar 1,9% dus. Dit zorgt er voor 
dat de koopkracht op peil blijft en misschien zelfs 
ietsje verbetert. Er zijn geen Crisisbestrijdings-
dagen afgesproken zoals in de Metaal&Techniek, 
maar de loonsverhoging is groter en komt ook 
eerder. 
 
Leerlingen, vaklieden en werkgelegenheid 
FNV Bondgenoten en de BOVAG hebben veel 
afspraken gemaakt over leerwerkplekken en het 
behouden en extra opleiden van automonteurs en 
fietsenmakers. 
In samenwerking met andere technische sectoren 
worden extra leerlingen opgeleid en vaklieden 
behouden door ze (tijdelijk) op te leiden tot 
leermeester. Maar ook krijgen  werknemers extra 
scholingsmogelijkheden aangeboden. 
Initiatieven als “BlijfMobiel” en het  
opleidingsfonds van de Motorvoertuigen OOMT 
worden voortgezet. OOMT zal zoveel mogelijk 
middelen inzetten om werkgevers en werknemers 
te ondersteunen die door de crisis in problemen 
zijn gekomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58+ regeling 
Er is afgesproken om de 58+ regeling voort te 
zetten. Dit betekent dat werknemers van 58 jaar 
en ouder hun recht behouden om met vroegpen-
sioen te gaan. Ook heeft FNV Bondgenoten 
afgesproken dat werknemers die ouder zijn dan 
58 en zijn ontslagen een extra aanvulling op hun 
inkomen kunnen krijgen. Daarnaast behouden 
werknemers die zijn ontslagen en nog recht 
hebben op de overgangsregeling om vroeger met 
pensioen te gaan, gedurende drie jaar dit recht 
indien zij terugkeren in de Motorvoertuigen (was 
één jaar).    
 
Pensioen, ouderen en verantwoord ondernemen 
Er zijn nog tal van andere afspraken gemaakt. Zo 
gaan we de houdbaarheid van de pensioenregeling 
onderzoeken en Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen stimuleren in de Motorvoertuigen. 
We ronden het onderzoek af naar ouderenbeleid 
en gaan de belastbaarheid van functies meten. 
Tenslotte is afgesproken dat bij ontslag om 



economische reden een concurrentie- of 
relatiebeding niet van kracht is. 
 
 
 
Ledenraadpleging 
Dit principeakkoord gaan we natuurlijk voorleggen 
aan de leden in de Motorvoertuigen- en 
Tweewielerbedrijven. Een uitgebreide uitleg gaat 
naar alle leden toe samen met een schriftelijk 
stemformulier. We besteden ook op onze website 
FNV.metaal.nl veel aandacht aan dit akkoord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Berghuis en Jos Brocken 
Landelijk onderhandelaars FNV Bondgenoten  
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.fnvmetaal.nl. 
 
 
 
 

   


