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Sociale partners verlengen cao bve

Nieuws

02-02-2010 - De MBO Raad, AOb, UNIENFTO, CNV Onderwijs en ABVAKABO-FNV zijn het
met elkaar eens geworden over verlenging van de cao bve. Het onderhandelaarsakkoord
houdt in dat de cao bve wordt verlengd tot en met 31 oktober 2010.

Blijf op de hoogte met Nieuwsbrief
MBO Raad!

De werknemers krijgen een eenmalige uitkering van 200 euro bruto in april 2010 en een structurele
uitkering van 200 euro bruto in oktober 2010. Met het akkoord scheppen de werkgevers- en
werknemersorganisaties in het mbo voor de korte termijn duidelijkheid op
arbeidsvoorwaardengebied.
Overleg cao bve 2010+
In het overleg over de cao bve 2010+ zullen sociale partners afspraken maken over de omzetting
van de structurele uitkering in percentages van het loongebouw. Ook is er dan duidelijkheid over de
arbeidsvoorwaardenruimte en eventuele financiële tegenvallers.
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Onzekere situatie
Sociale partners hebben in de totstandkoming van het onderhandelaarsakkoord de economische
situatie van het moment laten meewegen. Er is veel onzekerheid over de financiële positie van mbo
-instellingen, ondermeer vanwege de bezuinigingen die het kabinet in voorbereiding heeft.
Daarnaast zijn ook de veranderingen in deelnemersaantallen van invloed op het budget. Verder
geeft het kabinet aan dat voor 2010 voor overheidssalarissen soberheid dient te worden betracht, is
er onzekerheid over de pensioenpremie en wordt er gesproken over duurzame inzetbaarheid.

Uitstel competentiegericht
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Daarnaast vinden werkgevers en bonden dat het mbo gebaat is bij rust: de sector staat voor de
invoering van het professioneel statuut en van de ondernemingsraad en moet daarvoor alle ruimte
krijgen.
Meer informatie
Marije Hulsbosch: m.hulsbosch@mboraad.nl of 06 - 50 27 26 73.
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