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Eindbod  
 
 
Looptijd CAO 
1 jaar en 10 maanden : 1 maart 2014 tot en met 31 december 2015 
 
Loon 
2014: eenmalige uitkering van 125 euro bruto uit te keren in december 2014. Werknemer in deeltijd 

krijgt naar rato uitgekeerd  
2015: De garantielonen en de individueel overeengekomen lonen structureel verhogen  

op 1 maart 2015 met 1 % 
2015: eenmalige uitkering van 125 euro bruto uit te keren in december 2015. Werknemer in deeltijd 

krijgt naar rato uitgekeerd  
 
Woon-werkverkeer (openbaar vervoer) 
Werknemers die met openbaar vervoer naar het werk gaan (huisadres naar het bedrijf v.v.) zullen 
de kosten (woon-werk) vergoed krijgen. 
 
Vakantiewetgeving (recht op vakantiedagen) 
In 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving voor het recht op vakantiedagen van kracht geworden. 
Bestaande cao artikelen wijzigen in het kader van deze vakantiewetgeving. 
 
Modernisering CAO 
Functiewaarderingssysteem:  
2016: invoering van nieuw functie- en loongebouw per 1 januari 2016. Uitgangspunt is dat de  
invoering kostenneutraal is.  
Onze inzet is om te komen tot een volledig geaccepteerd functiegebouw (functies en 
beschrijvingen) en een nieuw beloningssysteem op basis van functiegroepen en loonschalen.  
Het functiewaarderingssysteem maakt integraal onderdeel uit van de CAO-Arbeidsvoorwaarden.  
Invoering van het nieuwe functie- en loongebouw op 1 januari 2016 nadat overeenstemming is 
bereikt over: 
- Functies, functiebeschrijvingen, functiegroepen 
- Loongebouw: loonschalen, loontreden en toekenning 
- Garantieregeling voor werknemers bij invoering 
- Beoordelingssystematiek 
- Geschillenprocedure 
 
 
Vernieuwing CAO:  
CAO teksten (operatie stofkam) 
CAO redactioneel “opschonen” en geheel in de huidige tijd plaatsen. Er zijn in de loop van een 
aantal jaren toch vrij veel teksten in de CAO meegenomen die niet meer passend zijn.  
Daar waar bij redactionele wijzigingen van de cao teksten er een discussie ontstaat over 
inhoudelijke wijziging, kan dit worden meegenomen in een werkgroep Modernisering cao. 
 
Werkgroep Modernisering CAO 
Het moderniseren/vernieuwen van de  bestaande CAO Natuursteen (Arbeidsvoorwaarden en 
Bedrijfstakeigen Regelingen), waarbij alles bespreekbaar is, inclusief de reikwijdte van de 
werkingssfeer. Hierbij wordt een externe deskundigheid ingeschakeld. Vertegenwoordigers van 
ABN, FNV en CNV gaan dit voortvarend oppakken en (verder) uitwerken nadat er een definitief 
akkoord is bereikt over de CAO 2014-2015.  
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Naleving CAO 
Het inrichten en uitvoeren van een gestructureerde aanpak Naleving CAO, waarbij gedacht wordt 
aan de volgende onderwerpen: 
- werkingssfeer – toepassing cao 
- beloning werknemers  
- toepassing cao afspraken en Bedrijfstakeigen Regelingen 
- specifiek: functioneel veilig werken op begraafplaatsen (meldpunt/informatie) 
 
Inzet Wajongeren in natuursteenbranche 
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat in de markt- en (semi)publieke sectoren in 2025  
100.000 arbeidsplaatsen ingevuld zijn - via begeleid werk of detachering – door mensen met een 
beperking/Wajongeren, die als zodanig geïndiceerd zijn door UWV. Partijen maken afspraken over 
de invulling voor de natuursteensector door middel van informatiebrochure. 
 
CAO – Verlofdagen 2014 en 2015 
collectieve verlofdagen vaststellen: 
- Goede Vrijdag 18 april 2014 
- Vrijdag 30 mei 2014 (de vrijdag na Hemelvaartsdag) 
- Goede Vrijdag 3 april 2015 
- Vrijdag 15 mei 2015 (de vrijdag na Hemelvaartsdag) 
 
Daarboven kunnen werkgevers in 2014 en 2015 in goed overleg met hun werknemers drie 
verlofdagen als collectieve verlofdagen vaststellen. Daar waar in de bedrijven een 
ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is, zal vaststelling van deze collectieve 
verlofdagen in goed overleg met de OR of PVT plaatsvinden. 
 
 
 
Harderwijk, 1 oktober 2014 

mailto:info@abnnatuursteen.nl

