
  

                             

 

Inlegvel 

 

Wijzigingen met ingang van 1-1-2019 in de CAO 

Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele 

kranen van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019 
 

Artikel 6 lid 4 

Met ingang van 1 januari 2019 dient aan de loonspecificatie te worden toegevoegd: 

- de waarde van een vakantiedag overeenkomstig art. 67a lid 9a. 

 

Artikel 9 lid 2  

Wordt gewijzigd in: 

De werkgever is gehouden in overeenkomsten met de in Nederland en/of het buitenland gevestigde 

uitzendbureaus of payroll-bedrijven te bedingen dat de aan de werkgever ter beschikking gestelde 

arbeidskrachten de basisarbeidsvoorwaarden worden toegekend gelijk aan die van de werknemers, 

werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de werkgever. 

 

Artikel 9 lid 3  

Komt te vervallen.  

 

Artikel 22 

De mintreden bedragen per 1 januari 2019: 

 
Loonschaal/trede Bedragen per:                                    uurloon à 

 week 4 weken maand 100% 130% 150% 

A -1  394,04 1576,16 1710,48 9,85 12,81 14,78 
B -1  404,98 1619,92 1758,07 10,12 13,16 15,19 
C -1  414,44 1657,76 1799,20 10,36 13,47 15,54 

 

Artikel 40 lid 3  
De bedragen worden per 1 januari 2019 verhoogd naar: 
De verblijfkostenvergoeding bedraagt per 1 januari 2019: 

3.a. Bij ééndaagse ritten: 

   -  korter dan 4 uur   geen onbelaste vergoeding 

   - langer dan 4 uur   €      0,63 per uur  

   - tussen 18.00 en 24.00 uur: 

    indien vertrek voor 14.00 uur € 2,90 per uur 

  



  

                             

-   indien vertrek na 14.00 uur en er sprake  

    is van een afwezigheidsduur van tenminste 

    12 uur een extra toeslag van   €    12,10               

 3.b. Bij meerdaagse ritten: 

  - Eerste dag   €     1,28 per uur 

  - tussen 17.00 en 24.00 uur indien vertrek 

   voor 17.00 uur   €     2,90 per uur 

3.c. Tussentijdse dagen:   €   50,16 per dag 

  -  Laatste dag   €     1,28 per uur 

  - tussen 18.00 en 24.00 uur  €     2,90 per uur 

   - tussen 24.00 en 06.00 uur  €     1,28 per uur 

  - indien aankomst na 12.00 uur  €      2,90 per uur 

 

Artikel 41 Vergoeding overstaan 

De bedragen worden per 1 januari 2019 verhoogd naar € 12,10 netto en € 21,40 bruto per dag. 

 

Artikel 67a lid 9  

Wordt gewijzigd in: 

9.a. Met ingang van 1 januari 2019 bestaat de waarde van de 20 wettelijke vakantiedagen en van  

2 van de bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2019 worden opgebouwd, uit de 

volgende onderdelen: 

- Het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag; 

- Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een 
structurele vergoeding van de toeslagen voor de zaterdag- en zondaguren (art. 33), de 
Toeslagenmatrix (art. 37) de vuilwerktoeslag (art. 38A), de koudetoeslag (art. 38B), de 
consignatievergoeding (art. 42), de reisuren voor de werknemers op mobiele kranen (art. 47) 
en de onregelmatigheidstoeslag (art. 55). In verband met het niet altijd structurele karakter 
van deze vergoedingen wordt 90% van de totale waarde meegenomen in de berekening; 

- Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een 
structurele vergoeding van overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per 
week overschrijden. In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen 
wordt dit bedrag vervolgens afgetopt op 22,75% van het functieloon.  
 

9.b. Iedere werknemer in loonschaal A’ tot en met loonschaal H die gedurende het gehele  

kalenderjaar 2018 bij werkgever in dienst is geweest en in dat jaar minimaal 100 uren heeft 

gewerkt waar een toeslag aan verbonden is, niet zijnde de ploegen- en de persoonlijke 

toeslag, heeft in 2019 recht op een eenmalige uitkering van € 750,- bruto, welke zal worden 

uitgekeerd in 3 termijnen van € 250,- bruto, uit te betalen op 31 maart, 30 juni en 30 

september 2019. Voorwaarde hiertoe is dat de werknemer afstand doet van zijn rechten 



  

                             

aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in de 

jaren 2014-2018. 

 

Artikel 67a lid 9 (oud) wordt artikel 67a lid 10: 

10.a. De werkgever is verplicht aantekening te houden van de door de werknemer opgenomen, 

respectievelijk aan hem uitbetaalde vakantiedagen/-uren.  

10.b. Mutaties ten aanzien van het (resterend) aantal vakantiedagen/-uren dienen op de 

salarisspecificatie te worden vermeld.  

10.c. De werkgever verstrekt bij het einde van de dienstbetrekking aan de werknemer een 

verklaring waaruit het aantal bij de beëindiging uitbetaalde vakantiedagen/-uren blijkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


