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Tussen de werkgeversvereniging DI-Stone en LBV hebben een principeakkoord gesloten voor de CAO 
voor Vakwerkbedrijven in de Bedrijfstak Natuursteen. In het principeakkoord zijn onder meer de 
volgende afspraken gemaakt: 
 Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 3 jaar dat aanvangt op 1 januari 2016 en eindigt 

op 31 december 2018. 
 De (garantie)lonen worden verhoogd met 1,5% met ingang van 1 september 2016. 
 De (garantie)lonen worden verhoogd met 1,5% met ingang van 1 januari 2017. 
 De (garantie)lonen worden verhoogd met 0,5% met ingang van 1 juli 2017. 
 De (garantie)lonen worden verhoogd met 1% met ingang van 1 juli 2018. 
 De werknemer met 10 of meer dienstjaren ontvangt over het garantieloon een 

dienstjarentoeslag van 1 procent, behalve wanneer het loon dat individueel met de 

werknemer is overeengekomen 5 procent of meer hoger is dan het voor hem geldende 

garantieloon. 

 De werkgever zal bij de inzet van uitzendkrachten uitsluitend gebruik maken van 

uitzendbedrijven met een SNA-keurmerk. De werkgever vergewist zich daar van. 

 Partijen bij de CAO voor Vakwerkbedrijven in de Bedrijfstak Natuursteen maken gebruik van de 

afwijkingsmogelijkheden die de Wet werk en zekerheid biedt waarbij de totale duur van de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan wel een keten van arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd maximaal 48 maanden bedraagt. Onderbrekingen worden, voor het bepalen van 

de totale duur van een keten van arbeidsovereenkomsten, met een maximum van 6 maanden 

meegeteld. Wanneer de arbeidsovereenkomst, na 5 keer te zijn verlengd wordt voortgezet, 

dan wordt deze 7e arbeidsovereenkomst van rechtswege geacht te zijn aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

 Partijen bij de CAO voor Vakwerkbedrijven in de Bedrijfstak Natuursteen kunnen gebruik 

maken van een urenregister, waarbij het aantal meer of minder gewerkte uren dan de 

gebruikelijke 37 uur per week in overleg met de werknemer worden bijgehouden in een 

urenregister om deze op een later tijdstip in overleg met de werknemer als roostervrij in te 

kunnen plannen. 

 In overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de 

individuele werknemer kan de arbeidsduur per week worden verhoogd tot maximaal 40 uur 

per week. Bij een hogere arbeidsduur per week wordt de arbeidstijdverkorting 

verhoudingsgewijs aangepast: bij 38 uur: + 6,8 dagen, bij 39 uur: + 13,3 dagen en bij 40 uur: + 

19,5 dagen. De werknemer heeft het recht om de extra arbeidstijdverkorting in een hoger 

uurloon op te laten nemen. 

 Partijen bij de CAO voor Vakwerkbedrijven in de Bedrijfstak Natuursteen hebben afspraken 

gemaakt over duurzame inzetbaarheid waarbij de werknemer ten minste 1 keer in de 5 jaar 

recht heeft op een PAGO en op een adviesgesprek waarin de duurzame inzetbaarheid centraal 

staat. Indien uit het advies dan wel uit een PAGO blijkt dat verkorting van de arbeidsduur in de 

huidige functie de beste optie is om een werknemer duurzaam inzetbaar te houden, komt de 

werknemer in aanmerking voor een extra vakantiedag per week. Hierbij geldt de 80/90/100 

regeling, waarbij de werknemer 80 procent werkt van de oorspronkelijke arbeidsduur, de 

werkgever betaalt over de extra vakantiedagen 90 procent van het brutoloon en de 

pensioenopbouw blijft gebaseerd op 100 procent. Wordt hiervan gebruik gemaakt dan vervalt 

het recht op de overgangsregeling vakantiedagen voor werknemers van 55 jaar en ouder. 



 In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer onder aftrek van wachtdagen recht op 

een doorbetaling van het brutoloon gedurende: de 1e periode van 26 weken: 100 procent, de 

2e periode van 6 maanden (27e tot en met de 52e week): 90 procent, met inachtneming van 

het wettelijk minimumloon, de 3e periode van 6 maanden (53e tot en met de 78e week): 80 

procent en de 4e periode van 6 maanden (79e tot en met de 104de week): 70 procent. Bij de 

1e ziekmelding zullen geen wachtdagen in rekening worden gebracht. Vanaf de 2e ziekmelding 

in hetzelfde kalenderjaar heeft de werkgever het recht voor elke ziekmelding 1 wachtdag in 

rekening te brengen. 

 Tot en met 31 december 2016 is de CAO BTER Natuursteen onverkort van toepassing. 

 De werkgever is verplicht met ingang van 1 januari 2017 per kalenderjaar 0,5 procent van de 

brutoloonsom te besteden aan scholing die verzorgd wordt door een externe partij. De 

werkgever heeft de keuze om de scholingsinspanning van 0,5 procent in eigen beheer uit te 

voeren of in plaats daarvan af te dragen aan de fondsregeling in oprichting. 

 Partijen bij de CAO voor Vakwerkbedrijven in de Bedrijfstak Natuursteen zijn verplicht de CAO 

onverkort te handhaven en in voorkomende gevallen naleving te vorderen en een methode 

vast op basis waarvan deze CAO handhaving en naleving in de bedrijfstak gerealiseerd en 

gehandhaafd kan worden om zo oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te 

voorkomen en het gebruik van (schijn)constructies tegen te gaan om zodoende uiteindelijk te 

streven naar een duurzame bedrijfstak met duurzame arbeidsverhoudingen. Om dit mogelijk 

te maken zullen partijen bij deze CAO een nalevingsorgaan oprichten. 


