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Geachte heer Van der Gaag, beste Marijn, 
 
Naar aanleiding van uw brief van 1 maart jl. bericht ik u als volgt. 
 
Het is werkelijk onbestaanbaar dat u stelt onaangenaam verrast te zijn door de aankondiging dat 
werkgevers uiterlijk op 15 maart aanstaande willen weten waar ze aan toe zijn. De eenmalige uitkering 
van € 400,- bruto over de tweede helft van het jaar 2021 maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het 
eindbod. En het is u al zeer geruime tijd méér dan bekend dat werkgevers onafgebroken een 
overduidelijke koppeling hebben gelegd met de “beschikbaarheidsvergoeding OV” (BVOV). Reeds in 
december 2021 is zijdens werkgevers met grote nadruk aan beide vakorganisaties voorgehouden dat er 
zéér snel geschakeld diende te worden, dat het onder kunnen brengen van de voornoemde eenmalige 
uitkering in de BVOV een absolute voorwaarde is voor het daadwerkelijk verwezenlijken van 
overeenstemming dienaangaande, en dat het kunnen aantonen van een integraal akkoord van cao-
partijen op zéér korte termijn noodzakelijk is om de faciliteit daadwerkelijk in de BVOV betreffende 
het jaar 2021 onder te kunnen brengen.   
 
Het was aldus doorlopend glashelder dat onder grote tijdsdruk gehandeld diende te worden. Daar komt 
nog bij dat het eindbod uitdrukkelijk melding maakt van het gegeven dat beide in het eindbod 
opgenomen eenmalige uitkeringen in de maand maart 2022 uitbetaald zouden worden, in geval van 
overeenstemming. Alleen al uit dat blote gegeven blijkt dat tijdig in maart 2022 de reactie van uw 
achterban duidelijk diende te zijn.  U wordt in dat licht bovendien bekend verondersteld met het 
algemeen bekende gegeven dat salarisadministraties tijdig voorbereid dienen te zijn op dergelijke 
eenmalige uitkeringen. Het eindbod dateert als bekend van 4 februari 2022. In uw brief geeft u aan dat 
vanaf 14 maart 2022 - ruim vijf weken later! -  ledenvergaderingen gehouden worden. Dat is werkelijk 
onbegrijpelijk en op geen enkele wijze te verenigen met de u al lang bekende urgentie. Daarmee – en 
dat gaat werkgevers aan het hart – worden hun medewerkers -en uw eigen leden- op onacceptabele 
wijze benadeeld.  
 
De geschetste verbazing is geveinsd. U speelt de vermoorde onschuld, en draait volstrekt onterecht en 
ten nadele van uw leden zaken op onnavolgbare wijze om. Het ligt niet aan werkgevers dat uw 
vakbond intern en procedureel zaken kennelijk niet op orde heeft. Het is dan ook volledig in strijd met 
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de realiteit om hen nu enig verwijt te maken. Werkgevers willen op basis van het complete eindbod 
heel graag overeenstemming tot stand brengen. Zodanig dat onder meer deze maand nog aan de 
medewerkers de eenmalige uitkering van € 400,- bruto over de tweede helft van het jaar 2021 alsmede 
de eenmalige uitkering van € 800,- bruto over de eerste helft van het jaar 2022 kan worden uitbetaald.  
 
Mag ik er vervolgens nog op wijzen dat CNV Vakmensen haar besluitvormingsproces op 14 maart 
2022 kan afronden? Dat spreekt boekdelen. 
 
Het zal u inmiddels duidelijk zijn: werkgevers laten zich de ongehoorde en onterechte aantijgingen 
niet aanwrijven. De inhoud van onze brief van 25 februari jl. blijft onverkort gehandhaafd. Wij 
vervolgen onze weg. De bal ligt bij u. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Fred Kagie 
Voorzitter VWOV 
 
 


