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Onderhandelaarsakkoord CAO Afval & Milieu 1 september 2014 – 31 december 2015  
 

 

Beste leden, 
 
CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV hebben samen met de werkgeversvereniging 
WENb een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO Afval & Milieu voor de periode 
van 1 september 2014 tot en met 31 december 2015. 
 
Leden aan zet! 
Het onderhandelaarsakkoord vind je in de bijlage. Het is nu aan de leden van CNV 
Publieke Zaak om te oordelen of dit akkoord voldoende of onvoldoende is. Kortom, 
stem je in of stem je tegen. Laat je stem horen en stuur je stem in vóór maandag 18 
augustus a.s.! 
 
Tevredenheid 
CNV Publieke Zaak is tevreden over het akkoord. Bijna alle punten uit onze inzet zijn 
in het akkoord verwerkt. Met name dat er eindelijk weer sprake is van 
koopkrachtverbetering! Daarnaast is een lang gekoesterde wens gerealiseerd; een 
vaste eindejaarsuitkering, die de komende jaren kan uitgroeien tot een volledige 13e 
maand. Verder zijn er veel afspraken gemaakt die de komende tijd in stuurgroep en 
werkgroepen verder vorm krijgen. 
  
Dit behaalde onderhandelaarsakkoord (zie bijlage) leggen wij met een positief advies 
ter stemming aan je voor. Jij bent nu aan zet! Want een akkoord is pas een akkoord 
als de leden hebben gesproken. 
 
Heel veel collega’s zijn niet lid van een vakbond. Natuurlijk zijn wij wel heen benieuwd 
hoe zij dit resultaat beoordelen. Kopieer het stemformulier en roep zo veel mogelijk 
collega’s op om te stemmen. 
 
Stemmen 
U kunt bijgevoegd stemformulier gebruiken en ons toesturen of faxen. U kunt ook uw 
stem per e-mail zenden. Stuur dan een e-mail met uw naam, postcode en uw stem 
naar: apeldoorn@cnvpubliekezaak.nl onder vermelding van “CAO Afval & Milieu”. Uw 
stem moet uiterlijk 18 augustus a.s. bij ons binnen zijn! 
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Met vriendelijke groet,  
CNV Publieke Zaak  
 
 
Arno Reijgersberg (bestuurder) en Henk Docter (medewerker Circulus),  
onderhandelingsdelegatie CNV Publieke Zaak. 
 
 

STEMFORMULIER  

onderhandelaarsakkoord Afval & Milieu 2014-2015 
 

 

Ondergetekende, 

 

 

………………………………………………………………………….. (naam) 

 

………………………………………………………………………….. (adres) 

 

………………………………………………………………………….. (postcode / woonplaats) 

 

………………………………………………………………………….. (bondsnummer)  

 

 

 

stemt  

 

 

� WEL in met het onderhandelaarsakkoord CAO Afval & Milieu 2014-2015 
 

� NIET in met het onderhandelaarsakkoord CAO Afval & Milieu 2014-2015 
 

� ONTHOUDT zich van stemming  
 

 

 

Handtekening:  ……………………………………. 

 

 

 

 

Dit formulier s.v.p. terugsturen naar  

 

CNV Publieke Zaak 

t.a.v. A.J. Reijgersberg 

Postbus 193 

7300 AD  Apeldoorn 

 

Faxen kan ook: 055 – 52 64 210 

 

Uw stem per e-mail: 

Stuur dan een e-mail met uw naam, postcode en uw stem naar: apeldoorn@cnvpubliekezaak.nl 

onder vermelding van “CAO Afval & Milieu”. 
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Uw stemformulier moet uiterlijk 10 augustus a.s. bij ons binnen zijn.  


