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Nieuwsbrief 
 
Aan onze leden vallend onder de Cao Kabel en Telecom  
 

 

CAO-ONDERHANDELINGEN VOORTIJDIG AFGEBROKEN 
 

Loonbod werkgevers ver onder de maat: 1% structureel per 1 april 2012 en een verdubbeling 
van de RAU tot 6% bij een resultaat boven target.  
 
Op 4 april onderhandelden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak opnieuw met de werk-gevers over 
de nieuwe Cao met als ingangsdatum 1 april 2012. In eerdere overlegrondes hadden de bonden de 
werkgevers gevraagd wat hun loonbod was. De werkgevers hadden hier tot nu toe geweigerd een 
expliciet antwoord op te geven. Op 4 april werden zij concreet: 1% structureel en een verdubbeling 
van de RAU tot 6% bij bovenmatig presteren.  
 
Zoals bekend is de looneis van de bonden 3% structureel en een verhoging van de RAU (on target) 
met 1% tot 4%. De bonden vinden deze looneis volstrekt redelijk en acceptabel. Zowel Ziggo als UPC 
hebben hun omzet en winst in 2011 weten te verhogen. Beide bedrijven floreren en groeien. Ziggo 
heeft de gang naar de beurs gemaakt.  
 
De bonden zijn verbijsterd en verontwaardigd over het loonbod van de werkgevers. De werkgevers 
zeggen veel te willen investeren in de werknemers, bv. door het bieden van scholing. Investeren in 
werknemers betekent volgens de bonden echter ook het mee laten delen van de werknemers in de 
gemaakte winst.  
 
Het is een cliché, maar wel waar. De werknemers zijn het menselijk kapitaal van de onderneming. En 
daar moet een werkgever zuinig op zijn. Alle werknemers hebben bijgedragen aan het realiseren van 
het bedrijfsresultaat. Dit dient zich niet alleen te vertalen in een verhoging van de RAU, maar ook in 
een redelijke salarisverhoging. Een salarisverhoging van 1% zou betekenen dat de werknemers er dit 
jaar in koopkracht op achteruit zouden gaan. En dit valt niet te rijmen met de winsten die Ziggo en 
UPC maken.  
 
In het overleg van 4 april hebben we op een aantal punten overeenstemming bereikt met de 
werkgevers. Toen de werkgevers eindelijk met hun loonbod kwamen, hebben wij onze diepe 
teleurstelling en verontwaardiging daarover uitgesproken en aangegeven dat verder onderhandelen 
naar onze mening geen zin meer had.  
 
Partijen zijn daarop uit elkaar gegaan onder de toezegging van de werkgevers dat zij terug zouden 
gaan naar hun achterban voor nader overleg. Er is een vervolgoverleg afgesproken voor 25 april.  
 
Over het verloop van de verdere onderhandelingen houden wij u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Joke Stoel, Niels Smit, Peter Bukkems (Abvakabo FNV) 
Anselma Zwaagstra (CNV Publieke Zaak) 
 

NB U kunt deze brief tevens vinden op onze websites www.abvakabofnv.nl of www.cnvpubliekezaak.nl 


