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1. Beslisnota - TK brief bemiddelaars cao-

onderhandelingen regionaal ov 

SPOED 

Aanleiding 

Afgelopen dagen zijn er door het kabinet verschillende gesprekken gevoerd om te 

kijken of de onderhandelingen over de cao in het regionaal openbaar vervoer 

weer op gang geholpen konden worden en daarmee verdere stakingen kunnen 

worden voorkomen. Met bijgevoegde brief informeert u de Tweede Kamer over de 

laatste ontwikkelingen.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer te ondertekenen. 

Kernpunten 

• In de brief vertelt u de Kamer dat het kabinet aan de betrokken partijen 

(werkgevers en werknemers) twee onafhankelijke procesbegeleiders (Han 

Busker en Harry van de Kraat) heeft voorgesteld.  

• U geeft aan de bonden en werkgevers u hebben geïnformeerd dat ze onder 

hun begeleiding willen kijken hoe de cao-onderhandelingen weer kunnen 

worden hervat. 

• U laat weten dat de stakingen voorlopig worden opgeschort om deze 

verkenning te kunnen uitvoeren. 

• Afsluitend stelt u dat u hoopt dat de partijen onder leiding van de verkenners 

weer tot onderhandelen en het afsluiten van een cao komen. 

Krachtenveld 

Met FNV en CNV is contact geweest over het aanbieden van procesbegeleiding om 

de onderhandelingen weer op te starten. Zij hebben hier positief op gereageerd 

en zijn blij met de hulp van het kabinet. 

Toelichting 

Politieke context 

De Tweede Kamer heeft afgelopen week in verschillende sets Kamervragen 

aandacht gevraagd voor de stakingen in het regionaal openbaar vervoer en de 

gevolgen hiervan voor de bereikbaarheid van de stembureaus, met name voor 

blinden en slechtzienden. Deze vragen waren primair aan de ministers van BZK 

en LZS gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn op vrijdag 10 maart, mede 

namens u, naar de Tweede Kamer verzonden. 
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