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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE 
BITUMINEUZE EN KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSBEDRIJVEN 

 
De Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland (VEBIDAK) te Nieuwegein als 
partij ter ene zijde 
en  
FNV Bouw te Woerden en 
CNV Vakmensen te Utrecht 
als partij ter andere zijde  
zijn overeengekomen de tussen hen afgesloten Collectieve Arbeidsovereenkomst 
voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven met de looptijd van 1 
januari 2015 tot en met 31 december 2017 tussentijds te wijzigen met inachtneming  
van de navolgende wijzigingen.  
 
ARTIKEL 1B – Werkingssfeer 
 
a. Bitumineus en/ of kunststof dakbedekkingsbedrijf 

De bepalingen van deze CAO zijn van toepassing op de ondernemingen die 

werkzaamheden verrichten dan wel doen verrichten in de zin van of verband 

houdende met het aanbrengen, onderhouden (waaronder begrepen reinigen) of 

herstellen van dakbedekkingen van bitumen en/of  kunststof materialen, 

waaronder tevens begrepen het leveren, plaatsen en zogenaamde inwerken of 

anderszins waterdicht aanbrengen van permanente veiligheidsvoorzieningen. 

b. De bepalingen van deze CAO zijn mede van toepassing op de ondernemingen 

die uitsluitend of in hoofdzaak gericht zijn op ondersteunende werkzaamheden 

ten behoeve van ondernemingen als bedoeld onder sub a. Onder 

ondersteunende werkzaamheden worden financiële, administratieve, logistieke, 

leidinggevende en/of organisatorische werkzaamheden verstaan. 

c. Ondernemingen waarop deze CAO niet van toepassing is 

De bepalingen van deze CAO zijn niet van toepassing op: 

1. de onderneming die in hoofdzaak andere activiteiten verricht dan de 

uitvoering van bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingen (met dien 

verstande dat het aandeel van de loonsom voor de uitoefening van  

bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingen niet overweegt); 

2. de onderneming of gedeelten van een onderneming waarin in 

hoofdzaak tevens bitumineuze en/of kunststof 

dakbedekkingsmaterialen worden vervaardigd voor levering aan 

derden. 

d. Uitzendondernemingen 

De bepalingen uit deze CAO zijn van toepassing op: 

Uitzendondernemingen die voor meer dan 50% van de loonsom arbeidskrachten 

ter beschikking stellen (in de zin van artikel 7:690 BW (Staatsblad 1998, 300)) 

aan ondernemingen als bedoeld in sub a en b, met uitzondering van 

uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU of de NBBU, en die hun 

arbeidskrachten ter beschikking stellen aan ondernemingen als bedoeld in sub a 

en b. 
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