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VERENIGING WERKGEVERS   
OPENBAAR VERVOER 

Secretariaat: Bezuidenhoutseweg 12, Postbus 19365, 2500 CJ ‘s-Gravenhage 
Telefoon: 070-3490921 Fax: 084-8684999 

Gevestigd te Utrecht, KvKnummer 40482994 

 
Datum : 25 februari 2022   
Referentie : SJ/pm  FNV 

t.a.v. de heer M. Bouma en de heer M. van der 
Gaag 
Postbus 313 
7400 AH  DEVENTER 
 
CNV Vakmensen 
t.a.v. mevrouw H. Chikhi en de heer E.J. van 
de Mheen 
Postbus 2525 
3500 GM  UTRECHT 
 

Doorkiesnr : 070 – 3490921  
Betreft : Reactie op eindbod    

  

 

 

                                                                                
Enkel per email: marijn.vandergaag@fnv.nl, marco.bouma@fnv.nl  
h.chikhi@cnvvakmensen.nl, ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl  

  
                                                                                  
Geachte mevrouw Chikhi, beste Hanane, geachte heer Van de Mheen, beste Evert Jan, geachte heer 
Bouma, beste Marco, geachte heer Van der Gaag, beste Marijn, 
 
Als bekend hebben werkgevers verenigd in de VWOV in het kader van de onderhandelingen 
betreffende een nieuwe CAO OV op 4 februari jl. een eindbod neergelegd. In dat eindbod is onder 
meer uitbetaling van een eenmalige uitkering van € 400,- bruto betreffende de tweede helft van het 
jaar 2021 opgenomen, alsmede betaling van een eenmalige uitkering van € 800,- bruto ter zake de 
eerste helft van het jaar 2022.  
 
De eenmalige uitkering van € 400,- bruto kan enkel uitgekeerd worden indien de bedrijven de 
volstrekte zekerheid hebben dat die faciliteit daadwerkelijk ondergebracht kan worden in de BVOV-
regeling (beschikbaarheidsvergoeding OV) betreffende het jaar 2021. Dat laatste dient met de grootste 
spoed te gebeuren. Indien te laat overeenstemming wordt bereikt zal het niet meer lukken om de 
uitkering mee te nemen in het kader van de BVOV-regeling over 2021. De kans op een eenmalige 
uitkering over de tweede helft van het jaar 2021 is dan definitief en voorgoed verkeken. Het is dan ook 
van uitermate groot belang dat er op zeer korte termijn definitieve en volledige overeenstemming 
wordt bereikt. 
 
Vervolgens is in het eindbod aangegeven dat zowel de eenmalige uitkering van € 400,- bruto als de 
eenmalige uitkering van € 800,- bruto in de maand maart 2022 betaalbaar kunnen worden gesteld. 
Tijdige uitbetaling vergt op voorhand echter de nodige organisatie en kan alléén worden gerealiseerd 
indien zéér snel een akkoord op alle onderdelen wordt bereikt. Anders is betaling in maart niet meer te 
verwezenlijken. 
 
Bekend is vanzelfsprekend dat de vakorganisaties via de bij hen gangbare procedures de achterbannen 
dienen te raadplegen. Daar bestaat het volste begrip voor. Dat neemt evenwel niet weg dat vanwege de 
eerdergenoemde redenen op zeer korte termijn besluitvorming dient plaats te vinden. 
 
Verwijzend naar het vorenstaande worden de vakorganisaties dan ook uitdrukkelijk en met klem 
verzocht om uiterlijk op 15 maart 2022 schriftelijk dan wel per e-mail (fred.kagie@qbuzz.nl en 
p.mommers@knv.nl)  te laten weten of het eindbod d.d. 4 februari 2022, dat voor de goede orde 
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ondeelbaar is, integraal en onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. Indien het eindbod niet, niet tijdig of 
niet volledig wordt geaccepteerd, dient het volledig als vervallen te worden beschouwd. 
 
In afwachting van uw spoedige bericht verblijf ik, 
 
met vriendelijke groet,  

 
Fred Kagie 
Voorzitter VWOV 
 
 


