
Principeakkoord
Principeakkoord voor de Cao Mortel- en Morteltransportondernemingen 2009-2010 
 
Duur van de overeenkomst 
De looptijd is 21 maanden, dat wil zeggen van 1 april 2009 t/m 31 december 2010 
 
Lonen 
De garantielonen van alle werknemers worden verhoogd met ingang van:
1 juli 2009 met 1,0%
1 januari 2010 met 0,5%
1 juli 2010 met 0,5%
Alle werknemers krijgen per 1 oktober 2010 een eenmalige uitkering van €50,- bruto. 
 
Onkostenvergoedingen per 1 juli 2009  
Alle in artikel 39 van de cao genoemde onkostenvergoedingen (exclusief lid 8) worden  volgens de gebruikelijke 
systematiek geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid. 
 
Arbeidsduur en werktijden voor uurloners 
Met ingang van 1 januari 2010 wordt de normale arbeidsduur voor alle uurloners (geen uta-medewerkers) 8 uur 
per dag, 40 uur per week en 160 uur per kalenderperiode van 4 weken. De beloning vindt plaats over 40 uur per 
week en is daarmee pensioengevend. De normale arbeidsduur per werkdag bedraagt minimaal 6 uur en maximaal 
9 uur per dag.  
De werknemer kan eenmalig voor 1 december 2009 kenbaar maken of hij/ zij kiest voor een 36-urige werkweek 
met ingang van 1 januari 2010. Bij een 36 urige werkweek blijft de normale arbeidsduur 7,2 uur per dag. In 
afwijking van artikel 16 lid 3b dient de werkgever deze keuze eenmalig te honoreren.  
 
Werkgelegenheid 
Partijen zijn een werkgelegenheidsplan overeengekomen voor de looptijd van deze cao. 
In het werkgelegenheidsplan zijn afspraken gemaakt over een aantal zaken, zoals: 
scholing, mobiliteitscentrum, deeltijd-WW, regeling bij faillissement, vrijwillige voortzetting vroegpensioen bij 
onvrijwillige werkloosheid. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar bijgaand werkgelegenheidsplan van 22 
juni 2009, dat onderdeel is van dit principeakkoord.  
 
Verplichte snipperdagen in 2009 en 2010 
Cao-partijen stellen jaarlijks op grond van artikel 20 van de cao de verplichte snipperdagen vast. Voor 2009 gaat 
het om de volgende dagen: 28 tot en met 31 december 2009. Voor 2010 gaat het om de volgende dagen: de 
vrijdag na Hemelvaart en 27 december 2010 tot en met 31 december 2010. 
 
Arbocatalogus 
Cao-partijen ontwikkelen tijdens de looptijd van deze cao een arbocatalogus voor de sector. In de arbocatalogus 
zijn de volgende risico’s beschreven:
Keuring mixerpompen en betonpompen (machineveiligheid)
Opleiding voor het bedienen van de betonpomp (machineveiligheid)
Roetfilters, uitlaat op neushoogte (gevaarlijke stoffen, dieselmotorenemissie)
Uithakken van de mixer (gevaarlijke stoffen) 
Er zal gebruik gemaakt worden van de expertise van de Stichting Arbouw en eventuele andere externen. Een 
werkgroep vanuit cao-partijen zal het proces begeleiden.  
 
Redactiecommissie 
De redactiecommissie zal zo spoedig mogelijk aanvangen met het aanpassen van de cao-tekst conform principe-
akkoord, het vereenvoudigen van de tekst van de cao en het verwijderen van verouderde artikelen.
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