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Akkoord binnen handbereik 
Op maandag 18 november hebben vakbonden en werkgevers elkaar gesproken over de 
CAO voor de betonproductenindustrie en over de pensioenproblematiek. Vakbonden 
hebben daarbij aangegeven het eindbod van de werkgevers op een aantal essentiële 
onderdelen als onvoldoende te beoordelen. 
 
Herzien eindbod 
Werkgevers achten het in het belang van zowel werknemers als werkgevers om een CAO op 
acceptabele condities af te sluiten en hebben na rijp beraad besloten om de opmerkingen 
van de bonden te respecteren en het eindbod te herzien. In het aangepaste eindbod zijn de 
opmerkingen van de vakbonden verwerkt. Het betreft de volgende aanpassingen: 
 

• Het voorstel om de arbeidsduur te verlengen naar gemiddeld 38,5 uur is van tafel  

• Er is wordt met ingang van 1 januari 2020 een loonsverhoging van 3% ingevoerd 

• De pensioenpremie wordt verhoogd naar 18,9% in plaats van 19,3% waarbij de kosten 
van de premieverhoging gelijk verdeeld wordt over beide partijen. De premieverhoging 
geld voor een beperkte duur van 1 jaar en zal daarna worden herzien. 

• De pensioenopbouw blijft behouden en gaat er zelfs iets op vooruit door een verlaging 
van de franchise in 2020. 

• De looptijd wordt aangepast van 12 naar 17 maanden. 

• DI dagen zijn vrij opneembaar vanaf 55 jaar 
 
Het gaat dus om forse aanpassingen. Werkgevers willen hiermee tot uiting brengen dat er 
goed geluisterd wordt naar de opmerkingen van vakbonden. Met  de herziening van het 
eindbod wordt tegemoet gekomen aan de belangen van werknemers. Het levert in 2020 
koopkrachtbehoud op voor werknemers in de betonproductenindustrie. 
 
Passend aanbod 
Het gaat nu om het laatste voorstel van de werkgevers. Mede door stikstof- en PFAS 
problematiek gaan de bedrijven in onze sector onzekere tijden tegemoet. Verschillende 
bedrijven verkeren in een situatie dat er te weinig orders binnenkomen om in de nabije 
toekomst kostendekkend te kunnen produceren. Werkgevers hebben daarom aan dit 
eindbod één voorwaarde gesteld: het betreft een totaalpakket waar ja of nee tegen gezegd 
kan worden. 
 
Oproep 
Omdat het herziene bod een forse verbetering inhoudt en we hiermee recht doen aan 
zowel pensioen als koopkracht vragen we hiervoor jullie instemming zodat we het nieuwe 
jaar in kunnen gaan met een nieuwe CAO. 


