De onderwerpen op een rij.
onderwerp
Looptijd cao
Eerder stoppen met
werken

Voorstel werkgevers (TLN en VVT)
1 jaar
van 1 januari 2021 t/m 31-12-2021
Werkgroep samenstellen die dit
onderzoekt en uitwerkt

PKB (Persoonlijk Keuze
Budget)

Op bedrijfsniveau kan gekozen
worden voor het PKB

Arbo-zaken

Rolcontainers onderzoek in hele
keten. Op 1 juli moet onderzoek
klaar zijn.
Standkachel. Verplicht vanaf 1-72021 in nieuwe voertuigen
Standairco. Verplicht vanaf 1-72021 in nieuwe voertuigen, als er 9
uur rust in cabine genomen wordt
en de buitentemperatuur boven
30° is.

Tijd voor tijdregeling

Vrijwillige tijd voor tijdregeling
moet voor maximaal 5 jaar kunnen
worden afgesproken.

Vereenvoudiging cao

Overbodige artikelen schrappen

Oud KNV bedrijven

Er vallen nu nog zo’n 600 mensen
onder. De loonsverlaging vanwege
de 18 extra ATV dagen kan van
0,75% naar 0,45%.
Geen extra ATV dagen meer voor
AOW gerechtigde werknemers.
Snel starten met het overleg voor
de cao en de eerder stoppen met
werken regeling (vóór de zomer
van 2021).
2% per 1 juli 2021
Geen voorstel

Cao overleg 2022

loonsverhoging
Verblijfskostenvergoeding

Reactie CNV Vakmensen

Akkoord met werkgroep. Eerder
stoppen moet vanaf 1 juli 2021
mogelijk zijn.
Afschaffen. Maar als bedrijven dit
willen kunnen ze dit met de OR
afspreken.
Prima, maar wel
conclusies/aanbevelingen in
arbocatalogus opnemen
Standkachel en standairco vanaf
1-7-2021 verplicht in cabine
vrachtauto als dagelijkse rust in
cabine wordt genomen. Ook in
cabine mobiele kraan moet
kachel en airco verplicht zijn.
Voor bestaande voertuigen geldt
dat die ook een standkachel en
standairco moeten hebben als de
economische levensduur van het
voertuig 3 jaar of meer is. Inbouw
gelijk met APK-keuring.
Verplichte en vrijwillige tijd voor
tijdregeling afschaffen. Tijd voor
tijdregeling is maatwerk en kan
per bedrijf met vakbonden
worden afgesproken.
Geen probleem, maar wel in
combinatie met modernisering
cao en het in begrijpelijke taal
schrijven van de cao.
Juist vanwege het kleine aantal
mensen kan de loonsverlaging
helemaal geschrapt worden.
Akkoord.
Heel graag.

3,5% per 1 januari 2021
Elk jaar per 1 januari verhogen
met de door de belastingdienst
toegestane verhoging
(indexering)

