Nieuwe CAO Kabel & Telecom
(versie 1 oktober 2007)

Inleiding
Door de fusie van Casema, Essent Kabelcom (@Home) en Multikabel is, naast UPC
Nederland, een nieuwe grote speler op de Nederlandse kabelmarkt verschenen. Aan de ENbraam-CAO-tafel is afgesproken de raambepalingen naar sectorniveau te laten doorzakken.
Beide ontwikkelingen nopen tot herbezinning op de huidige sector-CAO Kabel & Telecom.
CAO-partijen stellen vast dat de kabelbedrijven opereren in een grote telecommunicatiemarkt.
Daarbinnen nemen zij vanwege de kenmerkende infrastructuur een eigen positie in. Vanwege
deze bijzondere positie en de CAO-achtergrond kiezen partijen ook in de nieuwe situatie voor
arbeidsvoorwaardenvorming via een bedrijfstak-CAO. Andere bedrijven zouden zich op
termijn kunnen aansluiten, al dan niet via een eventuele algemeen-verbindend verklaring van
de bedrijfstak-CAO.
De nieuwe en volwaardige kabel-CAO moet daarom optimaal aansluiten bij de behoeften van
werkgevers en werknemers in de telecommunicatiemarkt en meer specifiek bij de kabelmarkt.
CAO-partijen committeren zich aan onderstaand proces om te komen tot een vernieuwde
CAO.

Voorbereidingsproces
Verlenging huidige CAO Kabel & Telecom en ENb-raam-CAO
De huidige CAO is op 1 april 2007 geëxpireerd. De CAO wordt met een jaar verlengd, en
krijgt een looptijd tot 1 april 2008, waarbij de lonen worden verhoogd met 3% per 1 april
2007.
Ten aanzien van de bepaling over arbeidsduur wordt wel een kleine wijziging doorgevoerd,
omdat een nieuwe Arbeidstijdenwet is ingegaan. Artikel III.2 lid 2 komt dan als volgt te
luiden: ‘De normen van de Arbeidstijdenwet zijn van toepassing, zoals opgenomen in bijlage
C van deze CAO’. Bijlage C wordt aangepast. De aangepaste bijlage C is een bijlage van dit
akkoord.
De ENb-raam-CAO-bepalingen worden als bijlage bij de CAO gevoegd, en gelden derhalve
onverkort.
Startbijeenkomst en startdocument
In het najaar van 2007 zullen CAO-partijen een bijeenkomst organiseren welke de contouren
van een nieuwe kabel-CAO moet opleveren, zowel wat betreft inhoud als wat betreft vorm en
contractspartijen.
Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn beide delegaties, kaderleden, OR-leden, en
leidinggevenden en directie van de kabelbedrijven.
De bijeenkomst wordt geleid door een externe voorzitter, welke wordt aangezocht door CAOpartijen. Mogelijk zal voorafgaand aan deze bijeenkomst een onderzoek worden gedaan onder
de werknemers naar hun behoeften op arbeidsvoorwaardelijk gebied.
De uitkomsten uit de bijeenkomst worden opgenomen in een door CAO-partijen opgesteld
document, op zodanige wijze dat dit als basis kan dienen voor een CAO.

Basistekst en -vorm voor een nieuwe kabel-CAO
Een technische commissie, samengesteld uit arbeidsvoorwaardenspecialisten namens de
werkgevers en een externe specialist, maken op basis van het bovengenoemde document
teksten en vormgeving voor een nieuwe kabel-CAO.
Deze teksten worden aangeboden aan CAO-partijen.

CAO-overleg
In het voorjaar 2008 worden bijeenkomsten belegd voor CAO-overleg. Dit overleg vindt
plaats op basis van de nieuw opgestelde CAO-teksten, welke in het CAO-akkoord kunnen
worden gewijzigd of aangevuld en tot slot definitief worden vastgesteld.
Beoogde ingangsdatum van de nieuwe CAO is 1 april 2008.

Communicatie
CAO-partijen communiceren beide via hun eigen kanalen over de hierboven weergegeven
koers en te zijner tijd inzet voor de nieuwe kabel-CAO.

