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Onderhandelaarsakkoord fonds cao

Geachte mevrouw/heer,
Op 11 oktober 2021 hebben de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) van het
Interprovinciaal Overleg (IPO) enerzijds en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en
CMHF anderzijds, een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een fonds-cao.
Sinds de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1-1-2020 moet
besteding van sectorgeld worden vastgelegd in een cao. Hiervoor zijn twee mogelijke routes: de
afdracht regelen in de arbeidsvoorwaardelijke cao of in een separate fonds-cao. Eind 2019 hebben
sociale partners, werkgever en vakbonden, afgesproken te komen tot een fonds-cao voor het A&Ofonds Provincies. De voornaamste reden hiervoor is dat een fonds-cao een looptijd van vijf jaar
mag hebben en daarmee de broodnodige continuïteit wordt bereikt; een arbeidsvoorwaardelijke
cao beslaat in het algemeen een veel kortere periode (één of twee jaar). Inmiddels werken onze
collega decentrale overheden, de sector gemeenten en de sector waterschappen, ook al enkele
jaren met een fonds-cao en dat naar volle tevredenheid.
Bijgaande fonds-cao is juridisch getoetst door bureau Leeuwendaal en ook voorgelegd ter
consultatie aan het Ministerie van SZW. De statuten die onderdeel moeten uitmaken van deze
fonds-cao zijn aangepast waarmee deze ook voldoen aan de terminologie en werkwijze anno 2021
en aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (ingegaan op 1 juli 2021 en binnen vijf jaar te
verankeren in de statuten van stichtingen en verenigingen) en de Wet op de Cao.
Belangrijk hierbij is nog te melden dat voor de term “cao-partijen” is aangesloten bij de definitie
zoals ook opgenomen in de provinciale arbeidsvoorwaarden cao. De fonds-cao geldt daarmee voor
de 12 provincies en voor de 24 partijen bij de cao provinciale sector. Op zwaarwegende financiële
gronden kan een partij bij de cao de fonds-cao opzeggen zonder dat dit consequenties heeft voor
de overgebleven partijen. De fonds-cao geldt, na vaststelling, voor de periode 1-1-2022 t/m 3112-2026.

Inlichtingen bij
Email
Bijlagen

:
:
:1

@ipo.nl

-2-

De fonds-cao is feitelijk een bestendiging van de huidige werkwijze van het A&O-fonds Provincies,
alsmede van de jaarlijkse geldelijke bijdrage die provincies en partijen bij de cao afdragen aan het
A&O-fonds Provincies. Er verandert dus niets voor de provincies en partijen bij de cao provinciale
sector. Maar door het afsluiten van een fonds-cao worden zaken op een juiste wijze conform de
Wet op de Cao geregeld.
Na het bereiken van het onderhandelaarsakkoord is de ledenraadpleging de volgende stap in dit
proces. In het cao-overleg is de afspraak gemaakt dat de uitslag van de ledenraadpleging bekend
moet zijn vóór het eerstvolgende bestuurlijke cao-overleg op 24 november a.s. Aan
werkgeverszijde ligt de focus op de vergadering van het IPO-bestuur op 11 november a.s. om
daarin de uitgebrachte stemmen te tellen en vast te stellen of de werkgeversachterban (met een
gekwalificeerde meerderheid) instemt met het onderhandelaarsakkoord.
Deze procedure is vastgelegd in de statuten van het IPO. Er is sprake van een gekwalificeerde
meerderheid als minimaal 75% van de stemmen het onderhandelaarsakkoord steunt. Elke stem
van de werkgever GS telt voor drie; elke stem van de werkgever PS telt voor één. Het totaal aantal
stemmen bedraagt 48; het minimale vereiste aantal stemmen vóór bedraagt dus 36.
Mocht het op 11 november a.s. nog niet mogelijk zijn om vast te stellen of sprake is van de
vereiste gekwalificeerde meerderheid, dan wordt verzocht aan het IPO-bestuur om de voorzitter en
de portefeuillehouder werkgeverszaken mandaat te verstrekken om tussentijds (voor 24 november
a.s.) vast te stellen of de vereiste meerderheid is bereikt.
Graag vernemen we van u of u instemt met het onderhandelaarsakkoord voor de fonds-cao
Provinciale Sector met een looptijd van 1-1-2022 t/m 31-12-2026. Uw reactie graag bekend stellen
via werkgeverszaken@ipo.nl
Als bijlage ontvangt u: Bijlage A – Onderhandelaarsakkoord d.d. 11 oktober 2021 (deze is
inmiddels ondertekend)
Mocht u nadere informatie willen hebben over het onderhandelaarsakkoord, dan kunt u dit ook
aangeven via het genoemde mailadres en zal zo spoedig mogelijk contact met u worden
opgenomen.
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