
 

Onderhandelingsresultaat cao HTM 

Afgelopen maanden hebben vakbonden onderhandeld over een nieuwe cao bij HTM. Door Covid-19 

waren dit geen gemakkelijke onderhandelingen. Er is vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt 

voor een cao van 8 maanden. In deze nieuwsbrief lichten wij het resultaat toe. 

Start onderhandelingen 

Tijdens de start van de onderhandelingen werden al gauw de verschillen tussen vakbonden en HTM 

duidelijk qua cao. HTM gaf meteen aan dat er geen loonsverhoging inzat en wilde een aantal 

verslechteringen doorvoeren, bijvoorbeeld het afschaffen van flextoeslag en wachtdienstvergoeding 

voor iedereen en het afschaffen van het toekennen van dubbele periodieken. Wij hadden 

daarentegen voorgesteld om een inflatiecorrectie toe te passen én een aantal inhoudelijke 

aanpassingen te maken. Over de verschillen hebben we lang onderhandeld. Uiteindelijk ligt er een 

onderhandelingsresultaat dat wij zien als maximaal haalbaar resultaat.  

De hoofdpunten van het resultaat zijn: 

1) De cao heeft een looptijd van 8 maanden en loopt dus van 1 januari 2021 tot en met 31 

augustus 2021.  

2) Ter compensatie van de inflatie wordt er een eenmalige uitkering betaald in januari 2021 van 

€ 300 euro bruto.  

3) Aan werknemers vanaf loonschaal 10 zal in 2021 geen periodiek worden toegekend. 

4) Tijdens de looptijd van de cao, kunnen ADV dagen niet worden verkocht. 

5) De flextoeslag en wachtdienstvergoeding, zal niet meer worden toegekend aan werknemers 

vanaf loonschaal 10 of hoger. 

6) De ouderenregeling zoals die nu in de cao staat, blijft bestaan. Tijdens de looptijd wordt 

onderzocht of/hoe de regeling uit het Pensioenakkoord rondom eerder stoppen met werken, 

kan worden vorm gegeven. Als hierover afspraken gemaakt worden, dan mogen deelnemers 

aan de ouderenregeling, vrijwillig, kiezen om over te stappen naar de nieuwe afspraken. 

7) De AEP bijdrage wordt omgezet in een toeslag in tijd of geld. Hierbij geldt dat medewerkers 

houden waar zij recht op hebben en dat een medewerker zelf een keuze kan maken voor de 

toeslag in tijd of geld. 

In de bijlage tref je het onderhandelingsresultaat aan. Daarin kan je de afspraken nalezen.  

Daarnaast zullen cao partijen los van de cao, tijdens het directie-vakbondenoverleg, in gesprek gaan  

over aansluiting van het vervoersplan van HTM en de continuïteit van HTM. Partijen hebben 

afgesproken eerst gezamenlijk, onder begeleiding van een extern bureau, een probleemanalyse te 

bekijken. Mocht dit leiden tot wijzigen, dan zullen partijen dit uiteraard eerst voorleggen aan de 

achterban. 

Stemmen 

Uiteindelijk is het woord altijd aan de leden om te bepalen of dit onderhandelingsresultaat 

voldoende is voor een cao. Binnenkort zal het mogelijk zijn om je stem over het 

onderhandelingsresultaat uit te brengen. Hiervoor ontvang je een aparte nieuwsbrief. Hou je 

mail/post daarom goed in de gaten. 

Vragen? 

Heb je vragen over het resultaat? Dan kan je contact opnemen met: Remco Portier (cnvcp@htm.nl) 

of Henk Pronk (fnvcp@htm.nl) 
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