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“Als je koek wilt verdelen, moet er eerst koek zijn.”
De opvattingen van werkgevers en vakbonden over een nieuwe bouw-cao liggen zeer
ver uit elkaar. Dat bleek vandaag bij de eerste onderhandelingen. “De voorstellen van
de vakbonden leiden tot forse kostenverhoging”, aldus George Raessens als
voorzitter van de werkgeversdelegatie. “Als je koek wilt verdelen, moet er eerst koek
zijn.” Op 18 december wordt er verder onderhandeld.
Werkgevers en vakbonden in de bouw onderhandelden vandaag over een tussen-cao 2014.
De vakbonden willen zo’n tussen-cao voor de duur van het nieuwbouwtraject, dat nodig is
voor een volledig andere cao. Vandaag werden daarom de ideeën van beide zijden
uitgewisseld. De cao-partijen hadden op 16 en 17 september al afspraken daarover
gemaakt.
Werkgevers willen nieuwbouw cao, geen tussen-cao
Werkgevers hebben herhaald dat hun achterban vooral hecht aan een geheel nieuwe cao.
Zij hebben geen behoefte aan een tussen-cao. Wel hebben zij aangegeven dat een tussencao niet onbespreekbaar is. In deze tussen-cao moet dan wel iets van de nieuwe wereld
zichtbaar worden.
Voorstellen vakbonden leiden tot forse kostenverhoging
Maar de vakbonden stellen een forse structurele loonsverhoging voor. Hiervoor leveren
werknemers vrijwillig en slechts tijdelijk (voor de duur van de tussen-cao) 2 ATV-dagen in.
Vakbonden willen niet vooruitlopen op het nieuwbouwtraject. Dit was voor hen niet
bespreekbaar, zeker niet als het gaat om arbeidstijden.
Kostenverhoging voor werkgevers onbespreekbaar
Werkgevers hebben een schets van de huidige bouw- en infrasector gegeven. Veel bedrijven
staat het water tot aan de lippen. Opdrachtgevers drukken stelselmatig het prijsniveau naar
beneden. In de huidige markt is geen ruimte voor verdere kostenverhoging. Zeker ook
gezien de kostenstijgingen die voortkomen uit sociale zekerheidswetgeving.
Tweede onderhandelingsronde 18 december 2013
Na deze eerste ronde over een tussen-cao hebben werkgevers en vakbonden afgesproken
om op 18 december 2013 verder te onderhandelen.

