
 
 

Nieuwsbrief CAO Dierenartsassistenten 

 

Toch een onderhandelaarsakkoord 

 
Er is toch een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO Dierenartsassistenten.  

 
Met onze nieuwsbrief van 24 oktober informeerden wij je over het vastlopen van de CAO 
onderhandelingen op 20 oktober. De werkgevers verenigd in de BPW konden toen maar een 
zeer matig loonbod doen. Op 3 november hebben de werkgevers zich beraden  
en op 10 november kwam er een aangepast ( beter) loonbod.  
 
Na intern beraad bij CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en Vedias hebben we besloten dit 
verbeterde loonbod te accepteren.  
 

Wat is er afgesproken 

- Er komt een CAO voor 1 jaar. Van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.  
- Met ingang van 1 januari gaan de lonen met 1,75 % omhoog. 
- In december 2012 is er een eenmalige uitkering van 0,5%, gerekend vanuit het schaalloon  
  en die geldt voor de medewerkers die op 1 december 2012 in dienst zijn. De uitkering wordt  
  berekend over het aantal maanden dat de medewerker in 2012 in dienst is. 
- Als de inflatie in 2012 meer is dan 2,75% dan wordt er in december een aanvullende     
  eenmalige uitkering gedaan.  
- Als gevolg van de veranderde wetgeving op het gebied van vakantiedagen moest de  
  vakantiedagenregeling gewijzigd worden. De wijziging komt er op neer dat vakantiedagen  
  van het jaar X , 12 maanden na jaar X komen te vervallen. In CAO jargon wordt dit het  
  verjaren van dagen genoemd. Dit geldt alleen voor de z.g. bovenwettelijke dagen. Bij de 20  
  wettelijke vakantiedagen is de vervaltermijn 6 maanden.  
- Het Arbo beleid in de praktijken krijgt een betere verankering in de CAO met een betere  
  verwijzing naar de Arbo catalogus die naar verwachting in december 2011 zal zijn     
  goedgekeurd door het ministerie  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
- Er komt een mogelijkheid om 3 vakantie te kopen van de werkgever maar ook komt er de  
   mogelijkheid om 3 vakantie dagen te verkopen aan de werkgever.  
 
Wat vinden wij als onderhandelaars van het akkoord 

Wij vinden het een matig akkoord. Maar tijdens de onderhandelingen is ons uiteindelijk 
glashelder geworden dat er niet meer in zit. In onze overwegingen hebben ook twee andere 
punten meegespeeld. De CAO voor de praktijken bestaat pas 5 jaar. In de afgelopen jaren  
is duidelijk geworden dat de CAO het instrument is om de arbeidsvoorwaarden van de 
dierenartsassistenten te verbeteren. Zo regelden we via de CAO de pensioenregeling voor 
een groot deel van de assistenten, kwam er een nieuw loon/functie gebouw in de CAO etc.  
 
Zonder CAO zouden we terug gaan naar de tijd dat elke werkgever het zelf regelde. Dat 
willen we niet. Wij zijn van oordeel dat hoewel dit akkoord niet geheel aan onze 
verwachtingen voldoet wij het toch aan je moeten voorleggen.  
Wij, dat zijn de bestuurders van CNV Publieke Zaak en CNV Publieke Zaak die bij het overleg 
en alle afwegingen werden geadviseerd door Elly Lancee en Marleen Langen van Vedias.   



 
Leden krijgen een uitnodiging om hun stem digitaal uit te brengen. Dit kan tot 12 december. 
Op 14 december worden de stemmen geteld. Op 15 december is er overleg met de 
werkgevers en weten we of we onze formele handtekening onder het akkoord kunnen zetten. 
 
Wij vragen je nadrukkelijk om te reageren. Elke stem, elke reactie telt! 
 
We horen graag van je.  
 
Met vriendelijke groet, 
André Bal abal@cnvpubliekezaak.nl 06 - 51380798                                       
Bestuurder                                       
CNV Publieke Zaak           
 


