
CAO Dierhouderij- looptijd 1 juli 2007 tot en met 31 december 2009 

• Loonsverhoging 1 december 2007   2,5 % 
  1 mei 2008            2,5 % 
  1 januari 2009       1,75 % 

Salarisverhoging over CAO loon en feitelijk loon. 

• Loongebouw                        Voor alle jeugdigen die in de salarisschalen vallen, wordt   
het percentage verhoogd; zie de volgende staffel:  

• 15 jaar: van 40 % naar 45 %  
• 16 jaar: van 45 % naar 50 %  
• 17 jaar: van 50 % naar 60 %  
• 18 jaar: van 60 % naar 70 %  
• 19 jaar: van 70 % naar 80 %  
• 20 jaar: van 80 % naar 90 %  
• 21 jaar: van 90 % naar 100 %  
• 22 jaar: blijft 100 % (hier is dus één jaar stilstand, voordat de 
   periodieken gaan meetellen 

• Afstandsvergoeding Met ingang van de CAO worden de bedragen van de afstandsvergoeding 
  met 50 % verhoogd. Vanaf 1 januari 2008 worden de bedragen voortaan  
  met hetzelfde percentage en op dezelfde datum verhoogd als de  
  salarissen.  

• Bereikbaarheidsvergoeding Vanaf 1 januari 2008 wordt de bereikbaarheidsvergoeding voortaan  
met hetzelfde percentage en op het dezelfde datum verhoogd als de 

  salarissen  

• Paardenhouderij De komende twee jaren wordt intensief gesproken met de
  paardenhouderij (maneges en sportpaarden) met als doel ze bij de    
  volgende CAO aan te laten sluiten.  
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Afstandsvergoeding
Met ingang van de CAO worden de bedragen van de afstandsvergoeding 
  met 50 % verhoogd. Vanaf 1 januari 2008 worden de bedragen voortaan  
  met hetzelfde percentage en op dezelfde datum verhoogd als de  
  salarissen.  
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met hetzelfde percentage en op het dezelfde datum verhoogd als de 
  salarissen  
•
Paardenhouderij 
De komende twee jaren wordt intensief gesproken met de
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