
Uitvoeringsovereenkomst voor het mbo 2015-2016 
 
Overwegende dat: 
 

• de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015 2016 niet ter discussie staat en in deze 
uitvoeringsovereenkomst geen andere besteding wordt afgesproken, 

• de MBO Raad, CNV Onderwijs en FvOv/UNIENFTO geconstateerd hebben dat er meer tijd 
nodig is om op de inhoudelijke agenda tot een voor alle partijen aanvaardbare aanpak te 
komen die moet leiden tot een volwaardige cao, 

• medewerkers in het mbo belang hebben bij uitvoering van de in de loonruimte-overeenkomst 
afgesproken salarisverhogingen van 2015 in uiterlijk november 2015, 

 
komen partijen derhalve als volgt overeen: 
 

• Partijen sluiten gegeven het bovenstaande op dit moment geen nieuwe cao, maar geven wel 
uitvoering aan de salarisverhoging uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015. Ter uitvoering 
van deze overeenkomst verzoekt de MBO Raad via een verenigingsbesluit zijn leden om op 
zo kort mogelijke termijn uitvoering te geven aan de volgende salarismutaties: 
• een algemene salarismaatregel van 0,8% met terugwerkende kracht per 1-1-2015; 
• een algemene salarismaatregel van 1,25% met terugwerkende kracht per 1-9-2015; 
• alle werknemers die op 30 september 2015 in dienst waren van de werkgever, ontvangen 

een eenmalige uitkering van € 500,- bruto (voor deeltijdwerknemers naar rato van de 
werktijdfactor).  

Deze reeds uitgekeerde bedragen worden conform de gebruikelijke systematiek in de 
toekomstige cao verwerkt. Deze algemene salarismaatregelen zullen op de gebruikelijke wijze 
doorwerken in de hoogte van (bovenwettelijke) uitkeringen op grond van de cao mbo. 

• Het recht op de loonmaatregelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015 ontstaat formeel 
op de ingangsdatum van de nieuwe cao mbo. Vooruitlopend op dat moment worden deze 
loonmaatregelen voor 2015 uiterlijk in november 2015 uitgevoerd. 

• Cao-partijen spreken hierbij tevens af om in november 2015 de inhoudelijke agenda te 
bepalen met vervolgens als streven zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk per 1 juli 2016, een 
nieuwe cao mbo te sluiten met een looptijd tot en met 31 december 2016. 

 
Aldus in viervoud opgemaakt en ondertekend op 15 oktober 2015. 

 

 
namens de MBO Raad     namens de MBO Raad 
de heer J.P.C.M. van Zijl    de heer R. Schuur 
 

 

namens CNV Onderwijs    namens FvOv/UNIENFTO 
mevrouw J.C. Krijt     de heer J. van den Dries 
 

 


