Stand van zaken cao Bruil beton & mix

De cao partijen Margreet Pasman (FNV Bouwen en Wonen), Willem Timmer (CNV
Vakmensen) en van de kant van Bruil: Marcel Pleijsier en Netta Maassen hebben op 9
december de cao-onderhandelingen afgerond. Bruil heeft ten slotte het volgende eindbod
gedaan:

Onwerkbaar weer:
Een regeling onwerkbaar weer die voorziet in de gevolgen voor als er niet of minder
gewerkt kan worden vanwege ongunstige weersomstandigheden. De regeling is
opgenomen in een aparte cao onwerkbaar weer Bruil Beton & Mix B.V. Deze cao is
afgesproken voor de duur van één jaar en wordt in principe telkens verlengd met één
jaar.

Veilig en Gezond werken
Veilig werken blijft hoog op de agenda staan en Bruil blijft daar hard aan werken met
een pakket aan maatregelen om dit verder in de praktijk waar nodig te optimaliseren.

Zwaar werk regeling (Duurzame Inzetbaarheid en eerder stoppen met werken)
Op korte termijn starten we met een studie, waarbij een maximale inspanning wordt
geleverd om een (voor Bruil kostenneutrale en uitvoerbare) aanvullende regeling te
hebben waaraan potentiële deelnemers vanaf 1 juli 2021 kunnen deelnemen om
eerder te stoppen met werken. De 2% premieafdracht die per 1 januari 2021 vrijvalt
bij de 55- regeling zal vanaf de streefdatum start regeling (1 juli 2021) ingezet worden
voor een eventuele zwaar werkregeling. Er zal geen premiereservering zijn voor de
periode 1 januari 2021 tot aan de datum start regeling.

Duurzame Inzetbaarheid:
Bij- en omscholingsmogelijkheden zullen nog nadrukkelijker aan de orde komen
tijdens de jaargesprekken.
Nieuwe medewerkers kunnen worden aangesteld in een functie met een niveau
vergelijkbaar met die van assistent operator met een minimumloon van € 14,-

Looptijd en Inkomen:
- Looptijd CAO van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021
- Met ingang van periode 1 2021 worden de salarissen verhoogd met 2%
- Een eenmalige bruto uitkering van € 125,- (naar rato dienstverband)
- De bijdrage vakbondscontributie wordt verhoogd naar € 65,-

