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Werkgevers teleurgesteld:
Geen kerstlicht voor cao bouw- & infrasector
Op 18 december 2013, hebben werkgevers en vakbonden in de bouw voor de tweede
keer onderhandeld over de cao voor de bouw- & infrasector. De vakbonden houden
vast aan een kostenverhogende tussen-cao. Ze willen niet praten over het
nieuwbouwtraject. Werkgevers houden vast dat een tussen-cao niet onbespreekbaar
is. Voorwaarden zijn kostenneutraliteit en dat daarin de nieuwe wereld zichtbaar
wordt. Voorzitter George Raessens: “Wij willen een cao die werken beloont. Geen cao
die vooral niet-werken beloont. Belonen van niet-werken leidt tot meer werkloosheid. ”
Voorstellen vakbonden leiden tot onverantwoorde stijging van loonkosten
Vakbonden hebben hun voorstellen herhaald voor een structurele loonsverhoging. Zij
hebben geen voorstellen gedaan voor compenserende arbeidsproductiviteitsstijging en/of
loonkostendaling. George Raessens: “Onverantwoord! Iedere procent loonstijging leidt in de
huidige markt tot 1100 extra werklozen.”
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.
Geen vakbondsbereidheid tot beweging op het nieuwbouwtraject
Vakbonden willen niet vooruitlopen op het nieuwbouwtraject. Dit is voor hen niet
bespreekbaar, zeker niet als het gaat om arbeidstijden. Voor werkgevers is modernisering
van de arbeidstijden juist cruciaal. Delegatielid Sjors Pol: “Aanpassing van de arbeidstijden
is essentieel. We moeten kunnen werken wanneer er werk is.“
Er is een grote diversiteit aan bedrijven in de bouw. Het is daarom belangrijk dat op
bedrijfsniveau afspraken gemaakt kunnen worden. Delegatielid Gijs Buijs: “Zonder
maatwerkmogelijkheden is er geen toekomst voor de bouw-cao.”
De markt is sterk veranderd. De bouw moet veel meer vraaggericht werken. Delegatielid Ton
Borst: “We moeten opdrachtgevers kunnen bedienen wanneer daarom wordt gevraagd.”
Oproep aan vakbonden
Werkgevers hebben herhaald dat de achterban vooral hecht aan een geheel nieuwe cao.
Werkgevers nodigen vakbonden uit hierover op korte termijn verder in gesprek te gaan.
Vakbonden hebben echter aangegeven zonder tussen-cao hierover nu niet te willen praten.

