
Weert, 14 december 2009 
 
 
De CAO OV ronde 6 
 
 
Na lang onderhandelen dan toch nog een CAO resultaat.   

Heeft kwaliteit z´n prijs?  
 

Het woord is aan de leden. 
 
Op maandagavond 14 december 2009 was er dan toch een CAO resultaat. Over de kwalitatieve afspraken 
hebben we al veel gecommuniceerd. De loonsverhoging, dat was het grootste discussiepunt tot aan het einde.   
 
 
Loonsverhoging 
Op 1/1/2010 worden de lonen en toeslagen met 
1% verhoogd. In juli 2010 volgt nog een eenmalige 
van 0,5% van het jaarinkomen, dus over het 
functieloon plus toeslagen plus vakantietoeslag. De 
CAO loopt van 1/7/2009 tot en met 31/12/2010.  
 
Aan het eind van de onderhandelingen stelden we 
nog voor om een deel van de kortingen op het loon 
over de acties van vorig jaar alsnog na te betalen, 
maar dat werd afgewezen door werkgevers. Dat 
gold ook voor ideeën als het verlagen van het 
werknemersdeel van de pensioenpremie, het 
verhogen van de kleine onkosten en voor ons 
voorstel om de looptijd in te korten. Dit alles was 
een brug te ver voor werkgevers.  
 
Diplomatoeslag 
Ook dit heeft lang geduurd, maar uiteindelijk zijn 
we erin geslaagd om de diplomatoeslag te 
behouden ook voor nieuwe werknemers. Oftewel je 
krijgt deze toeslag als je het CCVB diploma hebt 
maar ook als je code 95 op je rijbewijs hebt.  
 
3 dagen doorbetaald vrij voor huiswerk 
Dit is ook een belangrijke afspraak. Wij horen dat 
de nascholing gepaard gaat met flink wat huiswerk. 
Hiervoor kun je dus doorbetaald vrij vragen. Doe 
dat ook!  
 
Algemeen verbindend verklaren van de CAO 

Een grote wens van FNV Bondgenoten wordt 
hiermee ingevuld, zodat we eindelijk werk kunnen 
maken van de uitbestedingen van werk en dus van 
valse concurrentie op arbeidsvoorwaarden.  
 
Tekst onderhandelingsresultaat 
Op dit moment zijn die nog niet voorhanden. Wel 
hebben we mondeling de teksten rond, maar dit 
moet nog uitgetypt worden. Aanstaande vrijdag 
verwachten we de teksten.  
 
Oordeel van de onderhandelingsdelegatie 
We vinden het materiële gedeelte aan de magere 
kant. De kwalitatieve afspraken daar in tegen zijn 
talrijk. Het een moet het ander compenseren. 
Enthousiast zijn we niet, maar gezien de 
omstandigheden is het maximale haalbare eruit 
gehaald. 
 
Advies van de sectorraad  
Maandag 21 december ´s avonds roepen we een 
extra sectorraad bij elkaar die ene advies gaat 
formuleren.  
 
Ledenvergaderingen 
De tekst en het advies van de sectorraad gaan naar 
de leden toe die uiteindelijk een oordeel vellen over 
het bereikte resultaat.  
 
Persbericht FNV Bondgenoten: Cao-resultaat 
openbaar vervoer met nadruk op 
kwalitatieve afspraken. 
 



Vanavond hebben FNV Bondgenoten en 
werkgevers in het openbaar vervoer een 
resultaat bereikt over een nieuwe cao. 
De nadruk ligt hierbij op kwalitatieve 
afspraken ter verbetering van het 
vertrouwen in elkaar en in de sector. 
De cao loopt van 1 juli 2009 tot en 
met 31 december 2010.  
 
Janny Koppens, bestuurder FNV 
Bondgenoten: "Ik ben niet echt 
enthousiast als het gaat om het loon. 
Anderzijds is de matige loonsstijging 
gezien de financiële situatie van de 
sector ook wel begrijpelijk. De 
kwalitatieve afspraken geven hopelijk 
een positieve impuls aan de 
verbetering van de 
arbeidsverhoudingen. Ik hoop dat we 
hiermee een kentering hebben 
bewerkstelligd en dat het vertrouwen 
in elkaar en in de sector hiermee 
terug gaat komen." 
 
Bond en werkgevers hebben naast 
afspraken ter verbetering van de 
sociale veiligheid ook afspraken 
gemaakt over de inrichting van de 
buscabine en de kwaliteit van de 
bestuurdersstoel. Ook zijn er 
afspraken gemaakt als het gaat om 

scholing, sociale innovatie en sociale 
contracten. Er komt tevens een 
mobiliteitscentrum waardoor vraag en 
aanbod in de sector beter op elkaar 
worden afgestemd. Koppens: "Bovendien 
worden hiermee de vakmensen voor de 
sector behouden." Daarnaast krijgen de 
circa 13.000 werknemers per 1 januari 
2010 een structurele loonsverhoging 
van 1 procent; per 1 juli 2010 komt 
daar nog een eenmalige uitkering van 
0,5 procent van het jaarinkomen bij. 
 
Wel gaat Koppens ervan uit dat het 
kabinet niet gaat bezuinigen op het 
openbaar vervoer. "Dat zou het 
failliet van de bedrijfstak 
betekenen", aldus Koppens. 
 
De cao openbaar vervoer geldt voor 
13.000 werknemers. Ruim 60% procent 
van hen is aangesloten bij FNV 
Bondgenoten. 
 
Tot op de ledenvergaderingen, en alvast prettige 
feestdagen en een beter 2010! 
 
Namens de onderhandelingsdelegatie: 
Janny Koppens en Jan Heilig, bestuurders 

Jack D’Hooghe en Rob Elberse, kaderleden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ben je nog geen lid van FNV Bondgenoten? Doe dat dan snel! Gewoon even bellen met 0900-9690, of ga naar onze site FNVBondgenoten.nl 


