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Geachte heer Francooy,
Uw brief van 21 januari 2014 namens Heino Smedes (CNV Vakmensen), Han ter Halle (De
Unie) en Milen van Boldrik (FNV Horeca) is door de heer Van der Grinten voor reactie aan de
KHN onderhandelingsdelegatie gegeven. De KHN-delegatie antwoordt als volgt.
De KHN-delegatie stelt vast:
- vori g jaar kwamen partijen niet tot een akkoord over een nieuwe vormgeving va n
"vakvolwassen", en daarmee niet tot een akkoord voor een cao per 1 j anuari 201 4
de cao is volgens de looptijdbepa ling verlengd tot 1 april 2014 met de daarin opgenomen
gewijzigde beperkte bepaling voor de contractenreeks
- vakorganisaties achten verlengen van de huidige cao niet aan de orde
va korganisaties willen klaarblijkelijk cao-overleg met 6 eisen
De KHN-delegatie concludeert:
vakorganisaties gaan met hun eisen voorbij aan het voortzetten van het huidige caoevenwicht in werk en zekerheid met onder meer 3 contracten in 3 jaren, terwijl de nieuwe
Wet werk en zekerheid juist een overgangsperiode mogelijk maakt tot eind 2015
de impact van de nieuwe Wet werk en zekerheid vereist nieuw horecamaatwerk voor
regels rond arbeidsinzet in een cao
uw eisen bieden geen enkel zicht op overeenstemming
De KHN-delegatie gaat alles overwegend niet in op uw verzoek tot overleg over een cao per 1
april 2014. Voor de delegatie was het overleg van 6 december 2013 helder over de situatie per 1
j anuari 2014. De cao horeca eindigt per 1 april 2014. KHN zal verantwoordelij kheid nemen.
Met vriendelijke groet,
~ n1nkljke Horeca Nederland
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