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Geachte heer Kuiper, beste Albert, 

Uw brief van 18 oktober jongstleden hebben we ontvangen en besproken. We nemen de gelegenheid 
te baat om nogmaals te benadrukken dat we onze wensen om de zaterdag in te roosteren als gewone 
werkdag in de cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (MvT) opgenomen willen zien. In dat 
kader zijn we altijd bereid met u de stappen te bespreken die nodig zijn om dat in de toekomst te 
realiseren.   

Graag leggen we beknopt nog eens uit waarom die zaterdag als gewone werkdag zo belangrijk is voor 
de bedrijven. Onze leden hebben BOVAG meegegeven dat werken op zaterdag nodig is, omdat 
klanten in toenemende mate vragen om ruimere reparatie- en onderhoudsmogelijkheden. Ook zijn er 
genoeg monteurs die juist graag in het weekend sleutelen zodat doordeweeks een gewenste 
‘pappadag’ opgenomen kan worden. Daar komt bij dat op veel andere plekken werken op zaterdag  
- in plaats van op een doordeweekse dag - al heel normaal is en de zegen heeft van vakbonden. Denk
daarbij aan autoverkopers en tweewielerbedrijven in de cao MvT, waarmee rechtsongelijkheid
ontstaat onder personeel dat notabene onder dezelfde cao valt. In de cao Banden en Wielen voor
bandenmonteurs is het werken op zaterdag geen probleem. Dat laatste is extra saillant, omdat
daarmee ook nog eens sprake is van oneerlijke concurrentie.

Onze inzet is erop gericht om met u tot overeenstemming te komen over een cao MvT, ondanks onze 
verschillen in standpunten. Daarbij blijven we, zoals aangegeven in ons overleg op 17 oktober, 
oplossingen zoeken om de wensen van BOVAG-leden met betrekking tot werken op zaterdag op te 
nemen in de cao. Wij nodigen u daarom nadrukkelijk uit om voorstellen te doen voor het werken op 
zaterdag als gewone werkdag in de toekomst op te nemen in de cao MvT, wat we vanaf nu in 
substantiële stappen willen realiseren. Graag bespreken we die voorstellen in een vervolgoverleg met 
elkaar.  

In afwachting van uw antwoord, 

Met vriendelijke groet, 

Fedde Monsma  
Werkgeverszaken BOVAG 
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