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Onderhandelresultaat Baksteen CAO 2019/2020  
 
Na intensieve en langdurige onderhandelingen in vijf ronden door partijen bij de Baksteen CAO 
(CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie, KNB) werd op dinsdag 15 oktober 2019 door de 
werkgevers- en werknemersdelegatie een onderhandelresultaat bereikt dat de komende periode 
ter goedkeuring aan de achterbannen van CNV Vakmensen, FNV procesindustrie en KNB zal 
worden voorgelegd.  
 
Onderhandelingsresultaat: 
 

- CAO met looptijd van 15 maanden: 1 april 2019 – 1 juli 2020.  
- Structurele verhoging vaste salarissen en salaristabellen met 2,2% per 1 juli 2019 en 

1,8% per 1 januari 2020. 
- Eenmalige uitkering van € 250,-- bruto, betaalbaar per 1 juli 2019, voor degenen die 

op 1 juli 2019 in dienst van een werkgever zijn die valt onder de Baksteen CAO 
(berekening naar rato omvang dienstverband).  
Opm.: de structurele verhoging van 2,2% en de eenmalige uitkering van € 250,-- beide per 1 juli 2019, 
werden door werkgevers reeds als voorschot betaald. Wanneer deze verhoging en eenmalige uitkering 
nog niet werden betaald dient deze alsnog en met terugwerkende voldaan te worden. 

- Indexatie van de CAO-reiskostenregeling en vloer vakantietoeslag met 4% per  
1 januari 2020. 

- Voor art 5 tweede lid komt een tekstvoorstel zodanig dat het niet te rechtvaardigen 
onderscheid in perspectief op een voortgezet dienstverband tussen uitzendkrachten 
en tijdelijke krachten wordt opgeheven en voorts wordt de periode van 12 maanden 
gewijzigd in een periode van 24 maanden. 

- In artikel 11 inzake geoorloofd verzuim wordt het in lid 2 sub j geregelde verlof van 
een (1) werkdag bij bevalling van de partner verlengd tot vijf (5) werkdagen. 

- Voor artikel 15 tweede lid komt een tekstvoorstel zodanig dat een samenloop tussen 
transitievergoeding en bovenwettelijke ontslaguitkering wordt opgeheven en het 
hoogst berekende bedrag als bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering 
betaalbaar is.  

- Enkele tekstuele reparaties worden doorgevoerd, te weten het in art. 15 lid 7 (nieuw) 
terugplaatsen van art. 15 lid 8 (oud) inzake de 50/50 verdeling WGA-premie en het in 
art. 8 lid 2 en lid 3 sub a, b en c schrappen van de daar nog genoemde leeftijdsschaal 
voor jeugdigen aangezien deze schalen met de Baksteen CAO 2017/2019 
ondertussen zijn komen te vervallen.  

- CAO Partijen stellen een paritair samengestelde Werkgroep in om de Baksteen CAO 
tegen het licht te houden en deze toekomstbestendig te krijgen. Inhoudelijke 
voorstellen worden meegenomen naar de eerstvolgende, nieuwe CAO-
onderhandelingen. 

- KNB zal de toepassing van de in artikel 9 lid 4a tweede bullet bedoelde 15 minuten-
overwerkregeling bij haar leden mondeling en schriftelijk toelichten en er onder meer 
op wijzen dat de regeling geen franchise omvat voor het berekenen van overuren. 
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