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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO OPENBAAR VERVOER 2007 
 
Op 23 april 2007 zijn de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer en de vakorganisaties 
FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie een onderhandelingsresultaat 
overeengekomen met de volgende inhoud: 
 
 
Looptijd: 
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden ingaande 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2007. 
 
 
Loon: 
Per 1 januari 2007 worden de CAO-schaallonen en de toeslagen ingevolge artikel 32 van de 
CAO OV verhoogd met 3,0 %. 
 
 
Arbeidsongeschiktheid/WIA 
Met ingang van 1 januari 2008 storten werkgevers jaarlijks de kosten zijnde 0,35 % van de 
loonsom in een fonds waaruit de financiering van de WIA inkomensverzekering zal 
plaatsvinden. 
Sociale partners zullen gezamenlijk een structuur uitwerken om opvang van werknemers die 
bijv. als gevolg van een beroepsgebonden aandoening minder dan 35 % arbeidsongeschikt 
worden geoordeeld mogelijk te maken. Een en ander zal uitgewerkt worden in de werkgroep 
WIA. 
 
 
Integratie CAO Openbaar Vervoer en CAO Multimodaal: 
Sociale partners zullen gezamenlijk een onderzoek starten naar de samenvoeging van de 
CAO OV en de CAO Multimodaal met als intentie de samenvoeging ook daadwerkelijk te 
realiseren. Gestreefd wordt de integratie met ingang van 1 januari 2008 te hebben voltooid. 
 
Als onderdeel van het onderzoek naar de samenvoeging van de CAO OV en de CAO 
Multimodaal zal in werkgroepverband een gezamenlijk onderzoek worden gedaan naar de 
effecten van inhuur/bijhuur (waaronder uitzendkrachten) op de ontwikkeling van, 
respectievelijk druk op de pensioenpremie en de vergrijzing van de sector. Dat moet indien 
nodig leiden tot concrete en passende maatregelen om de Stichting Pensioenfonds 
Openbaar Vervoer voldoende draagvlak te geven. 
 
 
Onderzoek naar CAO Personenvervoer 
Sociale partners zullen gezamenlijk een onderzoek starten naar de totstandkoming van een 
brede CAO personenvervoer waarbij gestreefd wordt naar invoering per 1 januari 2009. 
 
 
Arbeids- en rusttijden/roosters: ‘werken naar wens’ 
Het advies van de paritair samengestelde werkgroep arbeids-en rusttijden wordt integraal 
overgenomen en zal zo spoedig mogelijk moeten leiden tot het starten van pilots met het 
zogeheten ‘blokkensysteem’. 
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WGA premie 
Werkgevers zullen de WGA premie niet op de werknemer verhalen. Daarmee komt de 
premie feitelijk voor rekening van werkgevers. 
 
 
Levensfase gericht personeelsbeleid 
Werkgevers zijn bereid een onderzoek te starten naar de mogelijkheid van het ontwikkelen 
van een levensfase gericht personeelsbeleid. Daarvoor zal mogelijk vanuit het OSV-fonds 
budget beschikbaar worden gesteld. 
 
 
Sectoraal scholingsfonds 
Sociale partners zullen gezamenlijk een onderzoek starten naar mogelijkheid tot oprichting 
van een sectoraal scholingsfonds. 
 
 
Werkdruk 
Werkgevers zullen het onderwerp werkdruk op de agenda met de OR zetten. 
 
 
Fiscaal vriendelijke verrekening vakbondscontributie: 
Werkgevers bevelen SPOV en SVUOV aan om op een fiscaal vriendelijke wijze de 
vakbondscontributie te verrekenen. 
 
 
Doorbetaling gewerkte uren tijdens collectieve acties 
De uren waarin werknemers tijdens de collectieve acties hebben gewerkt maar waarbij geen 
controle en verkoop van plaatsbewijzen heeft plaatsgevonden, zullen voor de volle 100 % 
worden doorbetaald. 
 
 
Internationale solidariteit: 
De VWOV zal in 2007 aan de vakorganisaties een bedrag van € 25.000,- beschikbaar stellen 
ten behoeve van activiteiten in het kader van internationale solidariteit (art 101 CAO OV). 
 
 
Onkostenvergoeding 
Met ingang van 1 januari 2007 zullen de kosten uit de dienst voorvloeiend (artikel 48 lid 1 
CAO OV) worden vastgesteld op € 3,90 per maand. 
 
 
Afspraken onder voorbehoud strijdigheid wet of regelgeving 
De afspraken gemaakt in dit onderhandelingsresultaat zijn gemaakt onder het voorbehoud 
dat er geen sprake is van strijdigheid met wet of regelgeving. Mocht achteraf blijken dat een 
bepaalde afspraak strijdig is met wet of regelgeving dan wel als gevolg daarvan 
onuitvoerbaar wordt, dan zullen partijen over die afspraak nader met elkaar in overleg 
treden. 
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Het onderhandelingsresultaat is tot stand gekomen onder voorbehoud van goedkeuring door 
de respectieve achterbannen.  
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomst van de 
achterbanraadpleging. 
 
 
Bussum, 23 april 2007 
 
 
 
VWOV  FNV Bondgenoten  CNV Bedrijvenbond  De Unie 
 
 
 
 
 
P.P. Witte          J. Koppens  W. Kusters   J.G. Kruithof 
                  bestuurder  bestuurder   bestuurder 
 


