
Extra informatie Cao Bouwnijverheid 2009-2010 
 
Loonsverhoging 1 oktober 2009 
Per 1 oktober 2009 zijn de lonen structureel verhoogd met 0,5%. Dit geldt zowel voor 
bouwplaatswerknemers als UTA-werknemers. 
 
Ontslag gekregen tussen 1 juli en 1 oktober 2009? 
Dan heeft u recht op een eenmalige bruto uitkering van 0,5% van het vast overeengekomen 
jaarloon/jaarsalaris. De uitkering wordt bij de laatste loonbetaling uitgekeerd. Het moet wel 
gaan om een gedwongen ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Daarvan kan 
ook sprake zijn als er een vaststellingsovereenkomst is overeengekomen. 
 
Regeling werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering versoepeld 
In de Cao Bouwnijverheid (artikel 49) is een werkgeversbijdrage voor een aanvullende 
ziektekostenverzekering geregeld. Per 1 juli 2009 is de bijdrage verhoogd van € 4,50 naar € 
7,50 euro per maand. In het Cao boekje staat nog dat een werkgeversbijdrage enkel wordt 
verstrekt als een werknemer een aanvullende ziektekostenverzekering afsluit, waarvan ten 
minste de dekking van de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg deel 
uitmaakt.  
 
Deze voorwaarden stuiten op problemen, vooral omdat ergotherapie sinds kort ook in het 
basispakket zit. Daarom is FNV Bouw met Bouwend Nederland overeengekomen om de 
regeling te versoepelen. De werkgeversbijdrage wordt voortaan verstrekt als de aanvullende 
ziektekostenverzekering te samen met de basisverzekering tenminste dekking geeft voor de 
kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg. Let wel, de afspraak geldt 
vooralsnog voor werknemers werkzaam bij bouwwerkgevers die zijn aangesloten bij 
Bouwend Nederland. De Cao wordt zo snel mogelijk aangepast, zodat iedereen kan profiteren 
van de verbetering. 
 
5 mei 2010 
Bevrijdingsdag valt volgend jaar in een zogezegd ‘lustrumjaar’. Dit betekent helaas nog niet 
dat er sprake is van een nationale feestdag. Er ligt weliswaar een STAR Aanbeveling richting 
werkgevers om eens in de vijf jaar op 5 mei vrijaf te geven, maar het vormt geen verplichting. 
En in de Cao Bouwnijverheid wordt voor Bevrijdingsdag geen verlofdag gegeven.  
Met Bouwend Nederland is wel afgesproken dat zij hun leden (bouwwerkgevers) zullen 
aanbevelen om vrij te geven. Ook een OR kan hierover uiteraard afspraken maken.  
 
Extra vakantiedag in 2010 
Een bouwplaatswerknemer heeft op basis van de Cao recht op één extra vakantiedag als er 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar vijf werkdagen vallen. 2010 is zo’n jaar. Deze extra 
bovenwettelijke vakantiedag wordt niet gestort in het Tijdspaarfonds, maar rechtstreeks door 
de werkgever doorbetaald. 
 
Cao op zakformaat 
Het kleine Cao boekje op zakformaat, ook wel de populaire versie genoemd, komt er weer! 
Naar verwachting zal het compacte Cao boekje vanaf begin volgend jaar beschikbaar zijn. 


