
 
Cao-resultaat Kalkzandsteen- en Cellenbeton industrie 

 
1. Looptijd 

Van 1 april 2009 t/m 31 mei 2011. 

 

2. Inkomen 

In 2010 worden 3 dagen eenmalig toegevoegd aan het verlofsaldo van de 

medewerker naar rato van het dienstverband en indiensttreding. 

Deze dagen zullen in overleg met de personeelsvertegenwoordiging vastgesteld 

worden en vertegenwoordigen de waarde van een roosterdag. Vaststelling van deze 

dagen vindt in ieder geval plaats na 1 februari 2010. 

 

Per 1 april 2010 worden de loongebouwen in de respectievelijke ondernemingen 

verhoogd met 1%. 

Per 1 januari 2011 worden de loongebouwen in de respectievelijke ondernemingen 

verhoogd met 0,5%. 

 

Per 1 januari 2011 wordt "Modern Times" ingevoerd. De daaruit voortvloeiende 

inkomenseffecten komen (geraamd op 0,7%) voor rekening van de werkgever. 

 

3. Reiskosten woon-werk 

De fiscale ruimte tussen de huidige vergoeding voor woon-werk in de cao en de 

fiscaal maximaal toegestane vergoeding voor woon-werk, wordt aan het einde van 

ieder jaar in mindering gebracht op de eindejaarsuitkering en netto uitgekeerd. 

Dit wordt voor het eerst in 2010 toegepast en gefaciliteerd door de werkgever, voor 

zolang de fiscale mogelijkheid bestaat. 

Onderzocht wordt of dit alsnog voor 2009 geëffectueerd kan worden. 

 

Toelichting rekenvoorbeeld reiskosten woon-werkverkeer 

De reiskostenregeling werkt als volgt: Stel dat men 200 dagen werkt en iedere dag reist van 

zijn/haar woning naar het werk, enkele reisafstand 16 kilometer dan krijgt hij/zij volgens de cao  

€ 4,35 per opkomst, voor 200 dagen dus € 870,--. 

Men reist 200 dagen maal 16 km heen en weer is 6400 km in totaal. Dit kilometertotaal maal 

0,19 cent minus de € 870,-- die zijn uitbetaald wordt de "fiscale ruimte" genoemd. Uitkomst in 

dit geval is € 1216,-- minus € 870,-- is € 346,--. 

Deze € 346,-- netto wordt aan het einde van een jaar volgens afgesproken regeling omgeruild 

tegen bruto € 346,--. 

Stel dat de werknemer/ster in kwestie ca. 40% belasting betaalt, dan heeft hij/zij daardoor een 

netto voordeel van 40% van € 346,-- is ca € 140,--.  

 

De werkgever spaart de sociale lasten en pensioenpremie, maar moet daarvoor wel een flinke 

extra boekhouding gaan voeren, aangezien een en ander anders niet fiscaal werkzaam is. De 

regeling houdt op te bestaan en wordt niet gecompenseerd zodra dit fiscaal niet meer mogelijk is. 

 

4. Cao-tekst/Modern Times 

De aanbevelingen van het rapport "Modern Times" worden, met uitzondering van 

aanbeveling 13, in de bestaande cao geïncorporeerd, op een zodanige wijze dat er 

een juridisch en wettelijk consistent cao-boekje ontstaat. 

Dit boekje dient uiterlijk 1 juli 2010 opgeleverd te worden. 

Tevens zullen in de huidige cao-tekst alle zaken die wettelijk geregeld zijn, juridisch 

niet meer toegestaan zijn, dan wel achterhaald zijn, eruit gehaald c.q. aangepast 

worden. 

 

Hiervoor wordt een redactionele werkgroep ingesteld bestaande uit 2 leden van werkgevers- en 2 

van werknemerszijde en een arbeidsjurist van de AWVN. 

 



Toelichting Modern Times 

Enkele jaren terug wilden de werkgevers de cao “op de kop zetten” naar ons oordeel. In alle 

fabrieken hebben we hierover vergaderingen gehouden, waarin dit plan werd afgewezen. 

 

Het vervolg was een studie het afgelopen jaar, over knelpunten van werknemers- en werkgevers 

zijde, in een gezamenlijke werkgroep. Van vakbondszijde zaten hier kaderleden van de bond in. 

Dit heeft geleid tot een UNANIEM advies. Al deze aanbevelingen, met uitzondering van 

aanbeveling 13, worden doorgevoerd ingaande 1-1-2011.  

 

Aanbeveling 13 was geen knelpunt van wie dan ook, maar een idee van de externe voorzitter, 

om een regeling van o.a. kopen/verkopen van dagen ect. in te voeren. 

 

Dit hoefde voor ons niet en gaat voorlopig ook niet geregeld worden. Bij de volgende cao- 

onderhandelingen kan dit wel door wie dan ook opgevoerd worden. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


