ONDERHANDELAARSAKKOORD
Verlenging CAO BVE 2007-2009
Op 25 mei 2009 hebben CAO-partijen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
overeenstemming bereikt over een verlenging van de CAO 2007 - 2009. De verlenging vindt plaats
met inachtneming van de volgende afspraken.
1. Reiskosten
Vanaf 1 februari 2009 geldt een vergoeding voor de reiskosten voor het woon-werkverkeer van 15
cent per kilometer. De vergoeding wordt berekend vanaf 5 kilometer (enkele reis) op basis van de
ANWB-routeplanner over de kortste afstand. De afstand wordt naar beneden afgerond op hele
kilometers. De vergoeding wordt afgetopt op een maximum van 30 kilometer (enkele reis) en wordt
toegekend over feitelijk gereisde kilometers.
2. Harmonisatie OP & OBP
•

Eindejaarsuitkering (EJU)

De EJU voor OBP bedraagt 747,- per jaar (artikel I-9 en de artikelen I-39 t/m I-45) en wordt omgezet
naar een bedrag per maand. Dit komt overeen met een bedrag van 62,25 per maand. Alle
schaalbedragen in de schalen 1 t/m 5 worden met ingang van 1 januari 2009 met dit bedrag verhoogd.
De schalen 6 t/m 8 kennen een EJU OBP van

702,- per jaar. Deze EJU wordt omgezet in een

bedrag van 58,50 per maand. Alle bedragen in de schalen 6 t/m 8 worden met ingang van 1 januari
2009 met dit bedrag verhoogd.
• Schaal 9
De bedragen in schaal 9 worden met ingang van 1 januari 2009 verhoogd met hetzelfde bedrag als in
schaal 8, te weten

58,50 per maand, waarbij de bindingstoelage (I-12, lid 2) vervalt.

• OBP-schalen
De carrièrepatronen S10 t/m S13 blijven bestaan naast de carrièrepatronen LB t/m LE. De
salarisschalen van carrièrepatronen S10 t/m S13 worden met ingang van 1 februari 2009
geharmoniseerd met de salarisschalen van carrièrepatronen LB t/m LE.
Het onderscheid in de benaming van de carrièrepatronen is noodzakelijk om de monitoring van de
afspraken uit het Convenant Leerkracht mogelijk te laten blijven.
3. Looptijd & loonkostenontwikkeling
De CAO BVE 2007 - 2009 wordt verlengd tot en met 31-12-2009.
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De financiële positie van de instellingen is onzeker. Dit heeft een aantal oorzaken, waaronder de
economische situatie in Nederland èn het voornemen van het ABP bestuur de pensioenpremie per
1-1-2010 met 2% te laten stijgen. Om deze redenen hebben partijen geen afspraak gemaakt over een
structurele salarismaatregel. Wel hebben zij een afspraak gemaakt over een eenmalige uitkering van
1
400,= bruto voor alle medewerkers per 1 oktober 2009.
4. Protocolafspraken
I. In het eerstvolgende brancheoverleg in de mbo-sector zal aan de orde zijn of en op welke
wijze de kabinetsmaatregelen ten aanzien van het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het
vergroten van arbeidsparticipatie in de mbo-sector kunnen worden gerealiseerd.
II. Als de arbeidsvoorwaardenruimte, die in 2009 gemoeid is met de eenmalige uitkering van dit
akkoord (van 400,-), in 2010 niet nodig blijkt ter financiering van tegenvallers in de
arbeidsvoorwaardenruimte (onder meer de stijging van de pensioenpremie tot 2%), dan zal
deze ruimte toekomen aan de arbeidsvoorwaarden.
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De uitkering wordt naar rato uitgekeerd aan deeltijdmedewerkers.
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Hierbij verklaren
de Vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen voor haar leden handelend op basis van
artikel 8 van haar statuten en krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J.P.C.M. van Zijl,
voorzitter, en de heer R.C.A. Wilcke, bestuurslid, verder te noemen: MBO Raad
en
-

ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, te dezen statutair of krachtens volmacht
vertegenwoordigd door de heer R. Van Baalen;

-

de Algemene Onderwijsbond gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens
volmacht vertegenwoordigd door de heer G. Stemerding;

-

CNV Onderwijs, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht
vertegenwoordigd door de heer W.J. Berg;
UNIENFTO, gevestigd te Culemborg, te dezen statutair of krachtens volmacht

-

vertegenwoordigd door de heer W.J.F. Muis
te zijn overeengekomen een onderhandelaarsakkoord betreffende de verlenging van de CAO BVE
2007-2009.
Aldus in vijfvoud opgemaakt en ondertekend te De Bilt op 25 mei 2009.
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