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Aan Dhr. P. Kievit TLN en Dhr. L. Verhagen VVT 

 

Geachte heer Kievit en heer Verhagen 

 

Hierbij doen wij u onze voorstellen voor de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de 

Verhuur van Mobiele Kranen toekomen. 

Inleiding 

Eerder dit jaar moesten wij de CAO onderhandelingen afbreken door het uitbreken van de 

Coronacrisis en de daarbij door de overheid genomen maatregelen. Dit bracht een onzekere situatie 

waarbij u aangegeven had uw mandaat om verder te onderhandelen kwijt te zijn geraakt. 

Door deze onzekere situatie en het aflopen van de CAO op 31 december 2019 hebben wij 

voorgesteld de CAO ongewijzigd voort te zetten tot 1 januari 2021 hetgeen geschiedde. 

Vlak voor het afbreken van de CAO waren wij tot de conclusie gekomen dat wij alle voorstellen van 

betrokken partijen tot enkele hoofdstukken konden beperken, namelijk: 

 Loon 

 Eerder stoppen met werken 

 Arbeidsomstandigheden. 

Wij willen in deze bijzondere periode niet tot een uitgebreide voorstellenbrief komen maar de draad 

weer oppakken waar wij met onderhandelen zijn gestopt. Onze voorstellen zijn dan ook gebaseerd 

op voormelde 3 thema’s.  

Onze achterban heeft met ons over de voorstellen gesproken en zij hebben allereerst via de 

kaderleden in de sub sectorraad en vervolgens via ledenraadpleging onze voorstellen ondersteund.  

CAO voorstellen voor de CAO 2021-2022 

 Thema 1 Loon  

Ons voorstel voor de lonen is als volgt:  

 De minimumloonschalen ophogen tot €14,- per uur.  

 De algehele loonsverhoging moet 2020 compenseren, wij denken hierbij aan het                                                                                            

niveau van de prijscompensatie over kalenderjaar 2020. 

 En er moet voor 2021, op basis van het FNV-arbeidsvoorwaardenbeleid, een 

passende loonsverhoging worden afgesproken.  

 Thema 2 Eerder stoppen met werken  

 Ook een eis uit de vorige onderhandelingen. Werknemers moeten de vrije keuze 

hebben eerder te kunnen stoppen met werken. Door het pensioenakkoord is dit 

vanaf 1 januari 2021 mogelijk. Wij willen afspraken maken over de mogelijkheid 

om eerder stoppen met werken af te spreken met behulp van een 

werkgeversbijdrage.  

 Thema 3 Arbeidsomstandigheden  
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 Een goede nachtrust in de cabine tijdens hete zomers en koude winters is alleen 

mogelijk met stand airco’s en stand kachels. Wij willen met u afspraken maken om 

dit te regelen.  

 In de winkeldistributie en andere sectoren wordt het werk steeds zwaarder door 

(te) zware rolcontainers. Wij willen afspraken maken over gezond en veilig werken 

met deze containers.  

 Verder willen wij afspraken maken over de afgeschuinde cabines, die meer 

transportruimte, maar minder slaapruimte bieden.3e ww jaar 

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in de cao 2017-2020 afspraken 

gemaakt over 'reparatie van het 3e ww-jaar', zodat de werkloze ook over het 3e 

WW-jaar een WW-uitkering ontvangt. Binnen deze afspraak valt ook een eventuele 

arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). Graag willen wij bij het algemeen 

verbindend verklaren van een nieuw af te sluiten cao ook deze regeling voordragen 

voor algemeenverbindendverklaring. 

Tot slot  

De gevolgen van de Corona maatregelen pakken in onze diverse sector verschillend uit. Zo hebben 

de pakketbezorgers en werknemers in de winkeldistributie het zeer druk terwijl de werkgevers in de 

horeca distributie door de recent genomen maatregelen van de regering nagenoeg geen werk 

hebben. Wij zien door de genomen extra maatregelen ook licht aan het einde van de tunnel. Als het 

aantal corona gevallen weer terug is gelopen naar een aanvaardbaar niveau zal de markt weer 

aantrekken en hebben wij alle werknemers en meer in deze sector nodig, Van belang hierbij is dat 

wij dan ook klaar staan om de groei van de sector goed op te vangen en te begeleiden. 

Wij rekenen op constructieve en vruchtbare onderhandelingen. 

Hoogachtend, 

 

Willem Dijkhuizen  1e onderhandelaar FNV Transport & Logistiek 

Eddy Veltink   2e onderhandelaar FNV Transport & Logistiek  

 


