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Jaarmodel Van Gelder Asfalt 2022-2023

Beste Cynthia en Henrie,
Van Gelder heeft te kennen gegeven om het jaarmodel voor Van Gelder Asfalt ongewijzigd voort te
willen zetten over de periode 2022-2023.
Hiervoor hebben de betrokken vakbonden, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen, hun leden
gevraagd of zij in kunnen stemmen met de verlenging van het jaarmodel Van Gelder Asfalt. Wanneer
een werkgever af wil wijken van het artikel 2.9.5 van de CAO Bouw & Infra 2021-2022, wat in uw geval
zo is, kan dit alleen na instemming van de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen.
De meerderheid van de leden heeft tegen het Jaarmodel Van Gelder Asfalt gestemd. Maar ook daar
waar de leden wel hebben ingestemd, zijn er ook kritische opmerkingen gemaakt. De uitslag van de
stemming voor het jaarmodel Van Gelder Asfalt heeft ons doen besluiten om eerst de leden te horen
waarom er geen groot draagvlak is voor een jaarmodel van Van Gelder Asfalt.
Wij hebben op 18 mei jl. onze leden gehoord. Uit deze ledenbijeenkomst hebben wij een aantal
punten meegekregen van onze leden die wij graag in een persoonlijk gesprek met de directie van Van
Gelder bespreken. Hiervoor willen wij met u in overleg. Echter we moeten constateren dat het tot
heden niet gelukt is om een datum te prikken.
We willen benadrukken dat, zolang er geen door de vakbonden getekend jaarmodel is, er geen
afwijkend jaarmodel toegestaan is en daarmee kan Van Gelder alleen gebruikmaken van het
spaarurenmodel zoals genoemd in de cao Bouw & Infra. Daarbij willen we meegeven dat, hoe later ons
overleg gepland wordt, het voor ons ook steeds ingewikkelder wordt om een eventueel aangepast
jaarmodel tijdig aan de leden voor te leggen. Immers de tijd schrijdt voort, het is al begin juli.
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