2e onderhandelingsronde cao houthandel: Niets meer in 2019!
Op 14 februari 2019 hebben CNV vakmensen en FNV Meubel en Hout voor de tweede keer met de
werkgevers onderhandeld. Tijdens deze onderhandelingen hebben wij onze reactie gegeven op de
13 verslechteringsvoorstellen van de werkgevers. In magere jaren hebben werknemers genoegen
moeten nemen met niets of vrij weinig. Nu gaat het economisch goed en worden er flinke winsten
gemaakt in de houthandel. Tijd om met een fatsoenlijk loonvoorstel te komen. Helaas bleef dit uit,
voor dit jaar willen ze de lonen niet verhogen.
De hoge hoed
Als het aankomt op het doen van een loonbod zijn de vakbonden gewend dat werkgevers soms in
echte illusionisten veranderen. De hoge hoed kwam tevoorschijn en men trok er 2% loonsverhoging
per 1-1-2020 uit. Let op want concreet betekend dit dat we voor dit jaar het moeten doen met de
minimale 2% van de vorige onderhandelingen. Helemaal niets in 2019 uit de huidige
onderhandelingen. Diezelfde truc is ook gebruikt in de afgelopen jaren. Op die manier blijf je achter
de feiten aanlopen.
De werkgevers deden direct nog een greep in de hoge hoed. Ze kwamen met een
arbeidsmarkttoeslag omdat het momenteel lastig is om nieuwe mensen te werven. Dus kennelijk zijn
de lonen te laag. Voor nieuwe arbeidskrachten kan er dan een toeslag worden toegekend boven op
het normale loon. Over deze zogenaamde arbeidsmarkttoeslag zou geen toekomstige cao verhoging
gelden. Daarnaast kan deze toeslag per bedrijf selectief per regio worden toegepast. Dus niet voor de
bestaande werknemers, maar alleen een trucje om nieuwe werknemers te trekken. Collega’s die
hetzelfde werk doen horen ook dezelfde beloning te krijgen!
Franchise verlaging
De franchise is het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt en dus ook geen
pensioenpremie betaalt. De superhoge franchise van €20.542,- willen we graag verlagen. Dat is nodig
om bij de laagste salarissen ook een redelijk pensioen op te bouwen. Werkgevers willen hieraan wel
meewerken maar ten koste van de voorgestelde magere 2% loonsverhoging per 1-1-2020.
Verder hebben de werkgevers niets van hun verslechteringsvoorstellen ingetrokken. Zij staan nog
steeds achter onder andere: afschaffen ontziemaatregelen en uitloopperiodieken, werken op
zondag, werkvenster van 7:00 tot 19:00 verruimen naar 5:00 tot 23:00 uur en vermindering van
roostervrije dagen. De volledige voorstellen vind je op https://www.cnvvakmensen.nl/caos/hout-enmeubel/nieuws/bijna-alle-13-fout-in-de-1e-ronde-cao-houthandel
De 3e Ronde
Op 28 maart 2019 gaan we verder onderhandelen. Wij hopen dat de werkgevers dan met een
fatsoenlijk loonbod komen en daarbij afzien van de verslechteringen. We krijgen graag een steuntje
in de rug, dus geef je mening door Bespreek het ook met je collega’s. Daarnaast komen wij graag
langs om met jou en je collega’s in gesprek te gaan over de aanpak voor een goede cao. Je kunt mij
mailen of bellen via s.amallah@cnvvakmensen.nl of 06 20 52 22 11.
Met vriendelijke groet,
Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen

