
PRINCIPE AKKOORD CAO DANS 2010 
 
Looptijd  
De CAO heeft een looptijd van acht maanden en geldt voor de periode van 1.5.2010 t/m 31.12.2010.  
 
N.B. Aangezien op het moment van het bereiken van dit akkoord de opzegtermijn van drie maanden 
voor 31 december 2010 reeds is verstreken, zal deze cao – tenzij sociale partners in de loop van 2011 
overeenstemming bereiken over nieuwe afspraken  -  ongewijzigd van kracht blijven tot 1 januari 
2012. Er zullen in geen geval afspraken met terugwerkende kracht worden gemaakt. 
  
Algemene loonsverhogingen 
Er is geen algemene loonsverhoging overeengekomen. 

 
Eenmalige uitkeringen 
Er komt geen wijziging in de bij de vorige cao overeengekomen eenmalige uitkering; deze bedraagt in 
2010 derhalve € 400 volgens de bepalingen in art. 16 lid 2b. 
 
Beroepskostenvergoeding dansers 
Aangezien de belastingdienst schriftelijk bij brief van 28 september 2010 heeft laten weten dat aan 
de onbelaste vergoeding van de Beroepskostenregeling dansers vanaf 1 januari 2011 geen landelijke 
fiscale goedkeuring gegeven kan worden, zal deze regeling zoals verwoord in bijlage IV van de cao 
met ingang van 1 januari 2011 niet meer van toepassing zijn.  
Tot en met 31 december 2010 blijft de beroepskostenvergoeding onverminderd van kracht. 
In overleg met een fiscalist en rekening houdend met de nieuwe werkkostenregeling zal bezien 
worden of en zo ja hoe een alternatief voor de beroepskostenvergoeding kan worden gevonden. 
 
Afdracht doelsubsidie OCW voor omscholingsregeling dansers 
In de jaren 2010, 2011 en 2012 zullen de werkgevers de extra subsidie die zij sinds 2009 ten behoeve 
van de Omscholingsregeling Dansers ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap (OCW) dan wel van het Fonds Podiumkunsten (FP) onverminderd afdragen aan de 
Stichting Omscholingsregeling Dansers.  
Daarbij geldt het voor 2009 vastgestelde percentage van 2,55% van de per instelling voor het  
betreffende jaar daadwerkelijk toegekende structurele subsidie van OCW resp. FP. Tot de structurele 
instellingssubsidies behoren niet eventuele extra subsidies uit de innovatie- of matchingsregeling, 
noch andersoortige incidentele (fonds-)subsidies, noch meerjarige of incidentele subsidies van lagere 
overheden. 
Ruim voor 1 januari 2013 zullen cao-partijen met elkaar in overleg treden over de wijze waarop, 
zowel inhoudelijk als financieel, de omscholingsregeling dansers, vanaf die datum zal worden 
vormgegeven. 
 
Afdracht doelsubsidie OCW voor vroegpensioenregeling in Pensioenfonds Cultuur 
In 2010 zullen de werkgevers de extra subsidie die zij sinds 2009 ten behoeve van de Vroegpensioen-
regeling ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dan wel van het 
Fonds Podiumkunsten (FP) onverminderd afdragen aan het Pensioenfonds Cultuur. Daarbij geldt het 
voor 2009 vastgestelde percentage van 2,84% van de per instelling toegekende structurele subsidie 
van OCW resp. FP. Tot de structurele instellingssubsidies behoren niet eventuele extra subsidies uit 
de innovatie- of matchingsregeling, noch andersoortige incidentele (fonds-)subsidies, noch  
meerjarige of incidentele subsidies van lagere overheden. 
Deze afdrachtsverplichting geldt uitsluitend voor het jaar 2010 en houdt daarna op te bestaan.  
Voor 2011 en verder zullen de vroegpensioengelden een andere arbeidsvoorwaardelijke bestemming 
krijgen.  



 
Pensioengerechtigde leeftijd 
In art. 15 lid 1f (beëindiging van het dienstverband) wordt de formulering ‘de leeftijd van 65 jaar’ 
vervangen door de formulering ‘de geldende pensioengerechtigde leeftijd’. 
 
Pensioenregeling dans 
Afhankelijk van de maatregelen waarmee het bestuur van het Pensioenfonds Cultuur in de komende 
periode zal komen ten aanzien van de inhoud en premiestelling van de pensioenregeling dans 
behouden cao-partijen bij de cao voor de dans zich het recht voor om op ieder moment,  
onafhankelijk van de looptijd van de cao, in overleg te treden over alternatieve mogelijkheden om  
de pensioenregeling voort te zetten. 
 
Algemeen verbindendverklaring 
In het kader van de onderhandelingen over een nieuwe cao zal te zijner tijd opnieuw bezien worden 
of en zo ja voor welke cao-bepalingen en voor welke doelgroepen een algemeen verbindend- 
verklaring wenselijk kan zijn.  
 
Loopbaan- en ontwikkelingsfonds 
Op termijn zal er een gezamenlijke werkgroep met vertegenwoordigers van beide cao-partijen, 
worden geformeerd, die de haalbaarheid van een loopbaan- en ontwikkelingsfonds voor de 
danssector zal onderzoeken. 
 
Redactionele aanpassingen 
Naast de inhoudelijke afspraken wordt een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd waarmee 
beoogd wordt de leesbaarheid en duidelijkheid van de cao verder te optimaliseren.  
  
 
Voor akkoord getekend in Amsterdam december 2010 
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