
Aanvullende cao voorstellen – De Unie  

De Unie heeft zich het recht voorbehouden om voorstellen toe te voegen, te wijzigen of in te 
trekken. Hiervan wensen wij nu gebruik te maken nadat het gedeelte van onze achterban, welke 
voornamelijk in het verticale transport werkzaam is, ons hierom verzocht. De nieuwe voorstellen zijn 
te zien als aanvullingen op de al ingediende voorstellen. 

@  Wij willen een onderzoek laten verrichten naar veiligheid in, op en rond het werk, omdat wij in 
het visie document Slimmer Werken geen duidelijk beleid op dit punt terug kunnen vinden. Gelukkig 
sporadisch (doch 1 incident is al te veel) krijgen wij berichten over ongevallen. Wij willen een sector-
breed onderzoek waarin aantallen, aard en inhoud van de ongevallen per deelsector duidelijk wordt 
opdat cao partijen hierop een beleid kunnen maken. Met dit meten is weten onderzoek verkrijgen 
cao partijen een helicopterview op veiligheid en incidenten die spelen binnen de BGV-sector. Kunnen 
hier vervolgens middels een protocol bij de cao met elkaar beleid op maken en regels vaststellen om 
veiligheid sector breed meer te borgen. Incidenten en eventuele dodelijke incidenten komen de 
sector en het imago van de sector absoluut niet ten goede. Vandaar dat in onze beleving zowel 
bonden als werkgevers er belang bij hebben om op het gebied van veiligheid en incidenten goed 
zicht te hebben op wat er speelt en daar actief op te acteren.   

@  Bij artikel 39 2 a (reiskosten) en 2 b (reistijd) bij verplaatsing van het bedrijf en ook overplaatsing 
van medewerkers ligt geheel in de risicosfeer van werknemers. Onbegrijpelijk, immers het is 
werkgever die bepaalt. Werknemer heeft hier geen invloed op. Fout is daarom dan ook het bepaalde 
in artikel 39 lid 2.a en 2b dat slechts 1 jaar de kosten door werkgever worden vergoed, deze 
vergoeding dient onzes inziens niet in tijd begrensd te worden. Wij stellen daarom voor de woorden 
in art.39 2.a “gedurende één jaar” en “in dat jaar” te schrappen en de reistijd ook naar behoren te 
vergoeden. 

@  Aan art. 31 lid 8 willen wij gaarne een laatste zin toevoegen: “werkgever dient op straffe van 
nietigheid het bewijs van aanmelding te sturen aan de medewerkers die het betreft. 

@  Overuren gaan nu pas tellen bij 40 uur per week (ma tot en met za). Wij stellen een 8- urige 
werkdag voor i.p.v. een 40 urige werkweek. 

@  artikel 26a lid 2.e daar wordt gesproken over 3 maanden, kan onzes inziens weg. Drie maanden is 
te beperkend.  

@ artikel 26a lid 4a kan weggelaten worden. Vervallen.  

@ Het overeen te komen percentage loonsverhoging dient ook op alle vergoedingen toegepast te 
worden. 

@ Alle kosten van de (verlenging en bijhouden) van de TCVT registratie zullen volledig worden 
vergoed/betaald door de werkgever.  

@ Vakantiebijslag. Artikel 69. Op dit moment is het zo dat het vakantiegeld wordt berekend over 
periode 4 (de vierde betalingsperiode). Nou kan het zijn dat net het loon in periode 4 lager is dan de 
rest van het jaar. Voorstel is om 8% per betalingsperiode te berekenen. 


