
 

Augustus 2018 

 
 
 
 
 
Voorstellen vakbond De Unie voor de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 
 

 
 
Inkomen 

- Looptijd van de cao van 12 maanden, langere looptijd is bespreekbaar 
- Verhoging van de feitelijke salarissen en salarisschalen van 3,5% per 12 maanden 
- Afschaffen van de jeugdlonen tot en met 19 jaar 
- Verhoging van overwerktoeslag 

 
Duurzame inzetbaarheid 

- Generatiepact als recht voor iedere medewerker beschikbaar: 80% werken, 90 salaris 
en 100% opbouw pensioen. Vanaf 62 jaar. Andere vormen op basis van dubbele 
vrijwilligheid. 

- Voortzetting OOMT projecten gericht op bewustwording en loopbaanontwikkeling 
- Beschikbaarheid van scholingsvouchers continueren 
- De financiële foto komt beschikbaar om te helpen bij het maken van keuzes op het 

gebied van bijvoorbeeld vroegpensioen of gebruik maken van het generatiepact. 
- Iedere medewerker moet de mogelijkheid hebben om 5 dagen van zijn verlofrechten 

per jaar te kunnen sparen met een maximum van 40 dagen (8 jaar).  
- Sector ontwikkelt toekomstbeelden/functies die richting kunnen geven aan de 

ontwikkeling van medewerkers in de sector. 
- Sector maakt afspraken over het bespreekbaar maken van de combinatie werk en 

zorg (mantelzorg) en geeft werkgevers en werknemers voorlichting over werkbare 
oplossingen. 

 
Overige punten 

- Wanneer de betaling voor de VPL regeling stopt zal deze premie beschikbaar blijven 
voor het behoud van de kwaliteit van de huidige pensioenregeling. 

- Het vaderschaps/partner-verlof wordt verhoogd naar 10 dagen, flexibel in te zetten in 
de eerste maand na de geboorte. 

- 5 mei wordt opgenomen als een officiële feestdag  
- Voortzetting van premieheffing voor het Sociaal Fonds MvT en OOMT 
- Art. 28 laten vervallen, of in ieder geval aanpassen zodat deze past op de werkelijke 

situatie. 
 
Vakbond De Unie behoudt zich het recht voor om nog nadere voorstellen in te dienen ten 
tijde van het overleg. 
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