
In de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (looptijd van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2018) is bepaald, dat de garantielonen per 1 september 2018 worden verhoogd met 
0.50%. 

 
Vorenstaande in acht genomen kunnen de garantielonen alsmede de kostenvergoedingen per  
1 september 2018 als volgt worden weergegeven: 
 

Garantielonen voor volwassenen  
 

Functiegroep Weekloon Uurloon 

1A en 1B 527,06 13,18 

2 557,62 13,94 

3 589,02 14,73 

4 620,82 15,52 

5 652,21 16,31 
 

Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding  
 

Leeftijd Weekloon Uurloon 

17 jaar 265,18 6,63 

18 jaar 306,07 7,65 

19 jaar 351,51 8,79 

20 jaar 449,82 11,25 

21 jaar conform fg 1B* als bedoeld in bijlage I 

22 jaar conform fg 1B* of 2 als bedoeld in bijlage I 
 
* Een werknemer die het diploma van de vakopleiding heeft behaald, wordt ingedeeld in deze groep zodra 
hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt of, indien hij bedoeld diploma op een latere datum heeft behaald, 

met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op deze latere datum. Een werknemer die over 

bedoeld diploma beschikt, kan maximaal één jaar onder deze groep ressorteren. 
 
Garantielonen voor jeugdigen zonder diploma vakopleiding 
 

LEEFTIJD WEEKLOON UURLOON 

16 jaar 224,70 5,62 

17 jaar 249,90 6,25 

18 jaar 278,81 6,97 

19 jaar 312,27 7,81 

20 jaar 413,06 10,33 

21 jaar 465,10 11,63 

 
 
Garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector 
 

LEEFTIJD 1e halfjaar 2e halfjaar 

  Weekloon Uurloon Weekloon Uurloon 

16 jaar 151,60 3,79 176,00 4,40 

17 jaar 171,60 4,29 198,00 4,95 

18 jaar 200,80 5,02 226,80 5,67 

19 jaar 230,00 5,75 257,60 6,44 

20 jaar 296,40 7,41 335,60 8,39 

21 jaar 350,80 8,77 389,20 9,73 

22 jaar en ouder 408,00 10,20 447,60 11,19 

 



  

Let wel: 
 
Aanpassing van individueel overeengekomen lonen, welke hoger zijn dan het  

garantieloon, vindt slechts plaats voor zover dit individueel overeengekomen loon niet  
hoger is dan 110% van het garantieloon. 
 
 

 

Kostenvergoedingen per 1 september 2018 
(ongewijzigd t.o.v. 1 juli 2018) 
 €  

      

Fiets   1,05 

Bromfiets / snorfiets 1,31 

  > 25 km 0,07 

Motor   0,26 

Werkkleding 1,20 

Toeslag slopen 0,41 

Premie schadevrij   

  - na afloop het eerste schadevrije jaar 12,42 

  - verhoging ieder aansluitend kwartaal 1,96 

  - met een maximum van 19,80 

  - geen premie genoten eerstvolgende kwartaal 12,42 

  - na 12 aaneengesloten kwartalen 25,18 

  - na elk van de volgende vier kwartalen 25,18 

Autokostenvergoeding   

  - de werknemer die alleen naar het werk reist 0,36 

  - de werknemer die met 1 collega reist 0,37 

  - de werknemer die met 2 collega's reist 0,42 

  - de werknemer die met 3 of meer collega's reist 0,44 

      

  
 

 
 


