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Looptijd 

De nieuwe CAO zal ingaan op 1 januari 2008 en gelden tot en met 31 december 2009. Alle bepalingen in de bestaande CAO 

blijven ongewijzigd, tenzij hieronder anders is bepaald, afgezien van noodzakelijke redactionele wijzigingen. 

Loon 

 

Gedurende de looptijd van de nieuwe CAO wordt vier maal een loonsverhoging toegekend. Deze zijn: 

� 1-1-2008 2%  

� week 29 2008 1,5%  

� 1-1-2009 1,75%  

� week 29 2009 1,75% 

De uitkeringen van het Aanvullingsfonds WW voor de Afbouw worden verhoogd conform de hier bovenstaande afgesproken 

loonstijgingen, met uitzondering van de eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering wordt eind 2008 verhoogd met 3,5% en 
eind 2009 opnieuw met 3,5%. 

Vergoedingen 

 

De reiskostenvergoedingen voor de auto en de motor stijgen per 1 januari 2008 met 2 cent per kilometer. De 

reiskostenvergoedingen voor de fiets en de brommer worden verhoogd conform de hier bovenstaande afgesproken 

loonstijgingen. 

� De kledingtoeslag en de gereedschapstoeslag worden verhoogd conform de hier bovenstaande afgesproken 

loonstijgingen. 

  

 Loopbaanproject 

Er zal worden gestart met een loopbaanproject, zoals CAO-partijen Bouwnijverheid die ook hebben. In dit project zal 

voorrang worden gegeven aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 35% of minder arbeidsongeschikt zijn. 

De middelen voor dit project, ter hoogte van 0,15% van de loonsom per jaar, worden vanaf 2009 gevonden door 

herschikking van reeds bestaande middelen. Voor 2008 wordt het project gefinancierd door een eenmalige subsidie van het 

Bedrijfschap Afbouw ter hoogte van € 500.000,-. 

 

Invaliditeitspensioen 

 

De WAO-uitkeringen zijn per 1 juli 2007 verhoogd van 70% naar 75%. Volgens de huidige Invaliditeitspensioenregeling van 

het Bpf-bouw wordt een aanvulling gegeven tot 70% voor het zogenaamde WAO-gat. Door de verhoging van de WAO-

uitkering naar 75% wordt het WAO-gat kleiner en zou de IP-uitkering omlaag gaan. Deze regeling wordt met 

terugwerkende kracht tot 1 juli 2007 aangepast en wel zodanig dat het reeds toegekende Invaliditeitspensioen niet wordt 

verlaagd in verband met de verhoging van de WAO-uitkering van 70% naar 75%. Afgezien van het voorgaande blijft de 

invaliditeitspensioenregeling ongewijzigd. 

 

Arbeidstijdenwet 
 

De CAO wordt zodanig redactioneel aangepast, dat deze voldoet aan de nieuwe arbeidstijdenwet. Uitgangspunt daarbij is de 

huidige in de CAO opgenomen arbeidstijdenregeling. 

 

Vakbondscontributie 
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Met ingang van 1 januari 2008 hebben werknemers het recht om de vakbondscontributie te laten inhouden op het loon 

zodat deze contributie fiscaal gefacilieerd wordt. De werkgever is verplicht om aan het verzoek van de werknemer 

medewerking te verlenen. Voor de werkgever zijn hieraan geen kosten verbonden. Zodra het fiscale voordeel voor de 

werknemer niet meer aanwezig is vervalt deze regeling. 

 

WGA-gat 

 

Werkgevers kunnen zich op vrijwillige grondslag verzekeren tegen het WGA-gat voor werknemers. Partijen onderzoeken 

hoe ze aan verzekeringen in de bedrijfstak bekendheid kunnen geven. 

 

Protocolafspraken 

 

Er komt een protocolafspraak over rekeningrijden. Als rekeningrijden wordt ingevoerd, zullen CAO-partijen over dit punt 

overleggen. 

 

Met ingang van het rechtjaar 2008-2009 wordt de mogelijkheid van dispensatie voor deelname aan het Risicofonds 

geboden. Het bestuur van het Risicofonds zal daartoe een regeling opstellen met uit- en intredingvoorwaarden en deze 
regeling ter goedkeuring voorleggen aan CAO-partijen. 

-- 

  
FNV Afbouw en Onderhoud is onderdeel van FNV Bouw
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