
 

 
 CONCEPT 
 
 UITVOEREND COMITE VOOR HET REPROGRAFISCH BEDRIJF 
 
 De Vereniging Repro Nederland, partij ter eenre zi jde, en 

FNV Kiem en de Dienstenbond CNV h.o.d.n. CNV Media,  partij 
ter andere zijde, hebben overeenstemming bereikt ov er een 
nieuwe (gewijzigde) CAO voor het Reprografisch Bedr ijf. 

 
 Looptijd  
 De cao heeft een looptijd van 1 februari 2009 t/m 31 

december 2010. (De bepalingen inzake de bedrijfstak -
regelingen hebben een looptijd tot 31 december 2012 .) 

 
 Lonen  
 De werkelijke lonen van de werknemers worden verho ogd met 

1 procent per 1 juni 2009 en eveneens met 1 procent  per 1 
juni 2010. De verhogingen worden verwerkt in de 
boekjeslonen. Daarnaast ontvangen de werknemers met  een 
full time dienstverband en die geheel 2010 in diens t zijn 
geweest in december 2010 een eenmalige uitkering va n 100 
euro bruto. (Voor werknemers die niet het volledige  jaar 
in dienst zijn geweest en voor werknemers met een p art 
time dienstverband wordt de uitkering naar rato ber ekend.) 

 
 Persoonlijk opleidingsbudget  
 De werkgever stelt de werknemer in 2010 een opleid ings-

budget beschikbaar van 500 euro voor een functieger ichte 
opleiding, d.w.z. een opleiding gericht op zijn bes taande 
of toekomstige functie in de onderneming. De werkge ver is 
verplicht de werknemer op dit persoonlijk opleiding sbudget 
('pob') te wijzen. 

 
 Partijen zullen de regeling betreffende het persoo nlijk 

opleidingsbudget begin 2011 evalueren en hebben de 
intentie de regeling voort te zetten. 

 
 Vergoedingen aan stagiaires  
 Met ingang van 1 januari 2010 gelden bij stages va n een 

maand of langer de volgende stagevergoedingen: 
 Voor een VMBO-leerling 250 euro per maand, voor ee n MBO-

leerling 300 euro per maand en voor een HBO-leerlin g 350 
euro per maand. 

 Voor de stagevergoeding aan een VMBO-leerling ontv angt de 
werkgever een compensatie van 50 procent van het A& O-
fonds. 

 
 Levensfasegericht personeelsbeleid  
 Partijen zullen in 2010 studie verrichten naar lev ensfase-

gericht personeelsbeleid in relatie tot het te voer en cao-
beleid. 

 
 Overige  



 In verband met het te voeren cao-beleid zal partij  aan 
werkgeverszijde onder haar leden in 2010 onderzoek doen 
naar aantallen stageplaatsen, het gerealiseerde aan tal 
stages, het opleidingsniveau van de stagiaires e.d. . 

 
 De regeling inzake het stimuleren van de opleiding s-

bereidheid van werkgevers en werknemers (Sectorfond s 
Reprografie) wordt voortgezet. 
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