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Aanvraag

Loonschaal: A

CAO: Beroepsgoederenvervoer over de weg en

verhuur van mobiele kranen

Periodiek: 0

  

Bruto uurloon

Basis uurloon ADV Functieschaal

€ 11,92 + € 0,16 A

Bruto uurloon

€ 12,08

CAO informatie

Looptijd: 01-01-2021 t/m 31-12-2022

AVV: Nee

Werkweek: 40 uur

Laatste update: 05-01-2023

Algemeen

Soort Specificatie Bedrag Opmerkingen

ADV dagen n.v.t. € 0,16

Loonsverhoging structureel n.b.

Loonsverhoging structureel bedrag n.b.

Vaste loonsverhoging in januari conform

inflatiecijfer (CPI of APC) van afgelopen oktober

Nee

Loonsverhoging eenmalig

Loonsverhoging eenmalig bedrag

Volgende periodiek 1 € 12,40 Jaarlijks op datum indiensttreding. Bij normale

uitvoering van de werkzaamheden zal de werknemer

na verloop van elk vol functiejaar een

salarisverhoging van 1 loontrede worden toegekend

tot max schaal is bereikt

Variabel loon naar beoordeling ja

Eindejaarsuitkering n.b.

Hoogte eindejaarsuitkering
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Toeslagen
Cumulatiebeding van toepassing. Bij samenloop van overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag wordt de overwerktoeslag niet uitgekeerd. Bij samenloop van

de toeslag eendaagse nachtritten/toeslagenmatrix met ploegendiensttoeslag wordt alleen ploegentoeslag uitgekeerd. Indexatie met loonsverhoging. Overwerk van

toepassing bij fulltimer. overuren zijn uren niet op za / zo waarmee de diensttijd van 40 uur in de week wordt overschreden. Overwerk van toepassing bij parttimer.

Overuren zijn uren niet liggend op za en/of zo waarmee de dienstijd van 40 uur in de week wordt overschreden.

Soort Percentage Opmerkingen

Overwerktoeslag ma t/m vrij 30% Berekend over Uurloon. Percentage is excl. uurloon. administratief en technisch

personeel 100% ( indien roostervrij)

Overwerktoeslag zaterdag 30% Berekend over Uurloon. Percentage is excl. uurloon. administratief en technisch

personeel 100% ( indien roostervrij)

Overwerktoeslag zondag 30% Berekend over Uurloon. administratief en technisch personeel 100% ( indien

roostervrij)

Toeslag dag- & avonddienst standaard 8,75% Berekend over Schaalsalaris. 2 ploegen met nachtdienst: 11,25%

Toeslag dag-, avond & nachtdns standaard 13,75% Berekend over Schaalsalaris.

Toeslag volcontinu 33.6 uur standaard 13,75% Berekend over Schaalsalaris. Percentage is excl. uurloon. 3 ploegen of meer

Toeslag bereikbaarheid ma t/m vrij 2,78 euro Per 01-07-2021bruto per uur en € 22,24 per etmaal. Per 01-01-2022 €2.87 per uur

en € 22.96 per etmaal

Feestdagentoeslag 100% Berekend over Uurloon.

Toeslag avonddienst 35% Berekend over Uurloon. logistieke dienstverlening

Toeslag nachtdienst 45% Berekend over Uurloon. logistieke dienstverlening

Zaterdagtoeslag 50% Percentage is excl. uurloon. uurloon, koningsdag op zaterdag 100%, rijdend

personeel op dubbel bemande voertuigen

Dagvenster (zaterdagtoeslag) van 07:00 uur t/m 24:00

Zondagtoeslag 100% uurloon. administratief en technisch personeel 30%

Overige toeslagen A 19% Percentage is excl. uurloon. ééndaagse nachtritten: bruto per uur tussen 21.00

uur en 05.00 uur ‘s nachts ma t/m zo

Overige toeslagen C € 35,95 per 01-07-2021 Koudetoeslag en Vuilwerktoeslag per maand, per 01-01-2022

€37.12

Onwerkbaar weerregeling (vorst, hoogwater) Ja

Reiskosten vergoeding
OV-regeling. voor wkn op mobiele kranen. Km-vergoedingsregeling 23 eurocent/km. voor wkn op mobiele kranen.
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Reisuren

Reisuren Vergoeding Opmerking

Definitie standplaats Ja Het terrein waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid uitoefent of het terrein waar

de garage der onderneming is gelegen dan wel waar deze zijn vervoersmiddel

stalt of behoort te stallen

Andere onbelaste vergoedingen
Indexatie met loonsverhoging.

Soort Vergoeding Opmerkingen

Indexatie met loonsverhoging Ja

Overige vergoedingen € 22,15 Overstaanvergoeding: bruto per dag per 1-1-2019,

Bedrijfsregelingen
Let op! Naast de cao kunnen aanvullende bedrijfsregelingen van toepassing zijn. Deze gelden dan ook voor de uitzendkracht. Check bij de inlener of er eigen

regelingen zijn.


