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CAO 2010 
Art. 7.2.2 Werkgelegenheidsgarantie  
Wordt voor 2010 gehandhaafd. 
  
Data aanpassing  
Art. 1.1.2 Looptijd 
Inwerkingtreding: de datum die nu vermeld staat - 1 januari 2009 –wordt 1 januari 2010. 
 
Art. 1.1.5 Overgangsbepalingen  
De eerste zin wordt verwijderd. Inhoudelijk voegde deze niets toe. 
 
Wijziging 
Verduidelijking/wijziging 
Art. 2.5 Toeslag voor overwerk en Art. 2.6 Toeslag voor onregelmatige dienst  
In deze artikelen komen twee temen voor “overwerk” en “onregelmatige dienst” die beide 
betrekking hebben op extra gewerkte uren. In de praktijk levert dat verwarring op. De artikelen 
zijn samen gevoegd. Daarnaast zijn de toeslag percentages geharmoniseerd.  
Zie bijlage 1. 
 
Tekstuele aanpassing  
Verduidelijking 
Art. 2.8 Vervangingstoeslag 
De zin “De vervangingstoeslag bedraagt op jaarbasis 5% van het 100%-salaris van de bij de 
waargenomen functie behorende salarisschaal.” wordt;  De vervangingstoeslag bedraagt voor 
de duur van de vervanging 5% van het 100% RSP salaris van de bij de waargenomen functie 
behorende salarisschaal. 
 
Wijziging 
Art.2.2.2 Salarisschalen 
Per 1 juli 2010 een verhoging van 1% en 0,25% verhoging van het Benefit budget.  
 
Aanpassing aan Europese wetgeving. 
Art.3.1.1 Gemiddelde arbeidsduur per week 
Ter voorkoming van leeftijdsdiscriminatie is de zin geschrapt: 
“Voor medewerkers van 60 jaar en ouder geldt een arbeidsduur van gemiddeld 37,5 uur per 
week en 7,5 uur per dag. Rekening houdend met de 13 ATV-dagen, is de gemiddelde 
arbeidsduur voor deze medewerkers 35,5 uur per week.” De medewerkers die hier per 1 
januari 2010 reeds gebruik van maken behouden hun recht. 
 
Art.3.3.1 Vakantierechten 
Ter voorkoming van leeftijdsdiscriminatie en stuwmeren zijn de tweede en derde alinea 
geschrapt. De rechten op dagen die medewerkers op 1 januari 2010 reeds hebben worden 
omgezet in een persoonlijke toeslag.  
 
Art.3.4.2 Richtlijnen verloftoekenning 
Punt b. is verandert in; twee dagen bij huwelijk of partnerschapregistratie van de medewerker. 
 
Art.3.6 Ouderschapsverlof 
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De pensioenopbouw over de eerst 13 weken wordt geschrapt. Voor medewerkers die op 1 
januari 2010 hier reeds gebruik van maken wordt het werkgeversdeel omgezet in een 
persoonlijke toeslag. 
 
Art. 4.1.1 Stimuleren kortere reisafstand en alternatief vervoer 
Netto wordt bruto. De fiscale regels zijn aangepast waardoor netto uitbetalen niet meer 
mogelijk is.  
 
Tekstuele aanpassing  
Verduidelijking 
Art. 4.3 Onkosten vergoeding 
Toegevoegd; 
“Het gaat hier niet om kosten die gerelateerd zijn aan auto gebruik, als parkeerkosten, 
veerpont, auto wassen enz. Deze kosten worden geacht in de km vergoeding of in de 
desbetreffende regeling te zitten.” 
 
Wijziging 
Art. 4.4.5 Studiekosten 
€ 2.250,00 wordt € 2.500,00 incl. BTW 
 
Art. 4.6 uitkering bij privé gebeurtenissen  
Toegevoegd: bij huwelijk; of partnerschapregistratie 
 
Art. 6.1.2 Keuzemogelijkheden á la carte 
Toegevoegd: Gekochte dagen dienen in het jaar van aankoop opgenomen te worden. 
Toegevoegd aan overige regelingen: 
- Privé lease  
- Geld in plaats van lease 
 
Art. 6.3 Verzekeringen 
De zin “Medewerkers die op basis van ex artikel 19 Stater CAO 2002 reeds gebruik maken 
van het pakket gezinsverzekeringen via Bouwfonds, behouden hun rechten zolang Bouwfonds 
deze regeling ondersteund.” is geschrapt. Bouwfonds ondersteunt de regeling niet meer. 
 
In Q1 2010 worden de vakorganisaties uitgenodigd bij een meeting i.v.m. uitwerken Bright Box 
onderzoek beloningsbeleid waarbij ook aandacht zal worden gegeven aan ontwikkeling en 
levensfases van medewerkers.  
 
 


