ONDERNEMEN MET CUMELA - NIEUWE CAO

Sector moet
aantrekkelijk blijven

CAO GROEN, GROND EN
INFRASTRUCTUUR 2022-2023

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector groen, grond en infrastructuur hebben
een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot en met 31 december 2023.
Hierin worden flinke stappen gezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid van
werknemers en het aantrekkelijk houden van de sector.

Wij zijn blij dat er voor de komende twee jaar een
cao is vastgesteld. Tijdens de onderhandelingen
zijn er veel onderwerpen aan tafel besproken.
Dat gebeurde aan de hand van een voorstellenbrief die zowel de vakbonden als Cumela vooraf
maakten. De voorstellen waarin de onderhandelaars elkaar hebben gevonden, zie je terug in het
onderhandelingsresultaat.
Het kan best zijn dat je een idee hebt aangedragen (waarvoor dank), maar dat niet terugziet in
het onderhandelingsresultaat. Dat wil echter
niet zeggen dat het niet is besproken. Mocht je
hierover vragen hebben, dan kun je die altijd aan
mij stellen. De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat licht ik hieronder toe.
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DUURZAME INZETBAARHEID
Een belangrijk item, waaraan veel aandacht is besteed, is de duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg je
ervoor dat medewerkers gezond hun AOW-leeftijd
bereiken? Wij menen de oplossing te hebben gevonden in een uitbreiding van de seniorenregeling,
dus geen RVU-regeling of ‘zwaarwerkregeling’, zoals deze in de volksmond is gaan heten. Die beslissing werd genomen op basis van analyses die wij
uitvoerden van het personeelsbestand in onze sector, waaruit bleek dat een dergelijke regeling veel
geld kost en de doelgroep maar heel beperkt is.
De seniorenregeling is toegankelijk voor medewerkers van 60 jaar en ouder als zij minimaal vijf jaar
in onze sector hebben gewerkt. De regeling houdt
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in dat zij in plaats van 100 procent werken met 100
procent salaris dan 80 procent gaan werken met
behoud van 90 procent van het salaris. De werkgever ontvangt een vergoeding uit het arbeidsfonds
voor de tien procent die hij wel salaris betaalt,
maar waar geen arbeidsprestatie tegenover staat.
De uitbreiding zit erin dat een werknemer drie
jaar voor zijn AOW-leeftijd nog een dag minder
kan gaan werken. Hij werkt dan 60 procent met 85
procent salaris. De werkgever ontvangt dan tweemaal de dagvergoeding. De compensatie voor de
werkgever dekt niet helemaal de kosten, maar is
wel acceptabel. Waar de werknemer bij deelname
aan de regeling geen leeftijddagen opbouwt,
geldt dat bij deelname aan de uitbreiding drie jaar
voor de AOW-leeftijd wel voor de dienstverbanddagen. Daarnaast kunnen een individuele werkgever en een werknemer samen gebruik maken van
de fiscale mogelijkheden die de wet RVU biedt.
De cao-partijen gaan ervan uit hiermee tegemoet
te komen aan de wens uit de praktijk om toch iets
te doen voor de oudere werknemers, die vaak al
van jongs af aan (in de sector) werkzaam zijn. Het
is niet mogelijk om de verhoging van de
AOW-leeftijd helemaal te compenseren. Wij zullen ook aandacht moeten besteden aan het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers.
Daar gaan we dus ook gericht mee aan de slag.

REISTIJD
Al jaren een doorn in het oog is de vergoeding
voor de tijd die een werknemer nodig heeft om
te reizen van zijn woning naar de bedrijfslocatie.
Met ingang van 1 januari 2022 is deze reistijd
volledig voor rekening van de werknemer. Dit is
geregeld in artikel 53, lid 1.
De overige afspraken over reistijd blijven wel
staan. Deze gaan over de reistijd van de woning
van de werknemer naar een werklocatie. Hiervoor blijft gelden dat het eerste half uur heen en
het eerste half uur terug voor rekening van de
werknemer is (één uur per dag dus). Daarna
volgt een half uur per rit (één uur per dag dus)
dat reistijd is en bij uitbetalen tegen honderd
procent wordt betaald. Heeft de werknemer
meer reistijd dan deze twee uur per dag, dan
wordt deze reistijd overwerk en wordt dit ook als
zodanig uitbetaald.

PAWW
Deelname aan de regeling PAWW loopt af per 1
oktober 2022. Voor de vakbonden was deze reparatie van het derde WW-jaar in combinatie met
reparatie van de WGA een heel belangrijk punt.
Omdat wij veel vragen hebben gekregen over het
hoe en waarom van deze regeling met bijbehorende premie zullen de vakbonden dit beter toelichten aan de werknemers.

IN EURO’S
Helder zijn de afspraken over de verhoging van
de lonen en vergoedingen.
De lonen stijgen op:
• 1 januari 2022 met 2,0 procent;
• 1 juli 2022 met 1,0 procent (18 juli 2022 bij
vierwekenloon);
• 1 januari 2023 met 2,0 procent
• 1 juli 2023 met 1,0 procent (17 juli 2023 bij
vierwekenloon).
De vergoedingen worden ook verhoogd, waarbij
voor de reiskostenvergoeding een relatie wordt
gelegd met het fiscaal maximum. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van vijf tot
en met tien kilometer wordt € 1,90 per dag, van
elf tot en met vijftien kilometer € 4,18 per dag en
vanaf een enkele-reisafstand van zestien kilometer of meer wordt deze € 0,19 per kilometer. De
aanpassingen aan de reiskostenvergoedingen
gaan in per 1 januari 2022.
Vanaf 1 januari 2023 worden er nog enkele vergoedingen aangepast. Zo wordt de bereikbaarheidsvergoeding € 12,90 per etmaal, wordt de vergoeding
voor werkkleding (als er geen kleding wordt verstrekt) € 3,70 per week en wordt de vergoeding die
de werkgever betaalt als hij niet de volledige kosten
voor het verblijf elders betaalt € 6,85 per dag.

ONAANGENAME UREN
Overuren kunnen worden gecompenseerd in tijd
voor tijd. Dit kan nu ook voor uren die worden
gewerkt buiten het dagvenster (onaangename
uren).

INSTROOM
Nu de instroom van nieuw personeel in de sector
belangrijk is, is het ook belangrijk dat arbeidsvoorwaarden eenvoudig met elkaar te vergelijken zijn. Op dit moment hebben wij een aantal
arbeidsvoorwaarden die heel relevant zijn, maar
door sollicitanten niet altijd op de juiste manier
worden gewaardeerd. Wij hebben voorgesteld
eens goed naar de arbeidsvoorwaarden te kijken
en dan met name of met het schuiven hiervan de
sector aantrekkelijker kan worden gemaakt. Onderdeel van dit onderzoek is ook het kijken naar
de jeugdschalen en de vakvolwassen leeftijd.
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