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Tijdens de onderhandelingsronde van 29 maart jongstleden heb ik u toegezegd om
voor 5 mei het standpunt van de cao-commissie Bedrijfsverzorgingsdiensten (caocie BVD) aangaande de AVV te melden.
Hieronder treft u de motivatie en het standpunt cao-cie BVD aan dat er in het kort
op neer komt dat zij nog steeds blijft vasthouden aan de al tijdens de vorige cao
met de WAB afgesproken en overeengekomen voorwaarde om te komen tot een
Algemeen Verbindend Verklaarde cao Bedrijfsverzorgingsdiensten.
De cao-cie BVD heeft daarvoor de volgende overwegingen:
1. De cao-cie BVD heeft de wens van de onderhandelingsdelegatie WAB om af te
zien van de AVV voor de cao BVD uitvoerig besproken maar begrijpt niet wat de
werkelijke reden voor dat standpunt is. Immers tijdens de vorige cao is met de
WAB overeengekomen om te komen tot een Algemeen Verbindend Verklaarde
cao voor de sector Bedrijfsverzorgingsdiensten.
2. De cao-cie BVD is van mening dat tijdens de redactie van die cao veel tijd is
besteed aan het ‘omschrijven’ van de werkingssfeer. Het omschrijven van de
interne werkingssfeer naar een externe werkingssfeer is uiteindelijk gelukt. De
statuten van de WAB zijn er zelfs voor aangepast Waarom dan nu ineens dat
alles ongedaan maken? De voorbereidingen zijn gedaan en dus moet het niet
problematisch zijn om de AVV te verkrijgen op de nu beschreven werkingssfeer.
3. De cao-cie BVD heeft kennis genomen van de wens van de WAB om geen
‘pottenkijkers’ binnen de vereniging toe te laten. Daarover zal de cao-cie BVD
zich dan ook geen oordeel over aanmeten, maar is ernstig teleurgesteld over de
verdere handelwijze en opstelling van de WAB. Het ‘terugwijzigen’ van de
statuten van de WAB, zodanig dat AVV daardoor niet meer mogelijk is, wordt
ervaren als een soort van boycotten van de mogelijkheid van AVV. Ook de aan
de onderhandelingstafel getoonde onwil om andere mogelijkheden te
onderzoeken om wel tot een AVV te komen ondersteund het gevoel van een
boycotten van AVV en daarmee het frustreren van de cao-onderhandelingen.
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4. De cao-cie BVD blijft van mening dat AVV een belangrijke bijdrage levert aan
goede arbeidsverhoudingen, het tegengaan of tenminste verminderen van
concurrentie op arbeidsvoorwaarden, het tegengaan van devalueren van de
kwaliteit van met name de agrarisch gerelateerde werkzaamheden.
Wij rekenen er op dat AVV onderdeel zal zijn van de nieuwe cao, dit nu geen
verdere discussie meer behoeft en dat wij ons tijdens de onderhandelingsronde van
11 mei aanstaande kunnen concentreren op de overige door ons ingebrachte en
reeds toegelicht en besproken wijzigingsvoorstellen om zo een nieuwe cao voor de
medewerkers van de sector Bedrijfsverzorgingsdiensten tot stand te brengen.
Met vriendelijke groet,
Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvvakmensen
Cc
Cao-commissie Bedrijfsverzorgingsdiensten CNV Vakmensen;
FNV, de heer Sander Martins;
AWVN, de heer Pieter Verkuijlen.

