
 
 

 

CAO Bruil beton & mix 
 

Aan: Personeel Bruil beton & mix 

Van: Afdeling Mens & Werk 

Datum: 8 september 2021 

Betreft: CAO Bruil beton & mix 

Beste collega, 
 
Fijn vinden wij het om je te melden dat tijdens een afrondend overleg met de vakbonden FNV Bouwen en 
Wonen en CNV Vakmensen, een onderhandelingsresultaat is bereikt omtrent een nieuwe CAO Bruil beton & 
mix. Onderstaand kan je het bereikte resultaat lezen. 
 
Zoals in het memo d.d. 8 juli jl. is aangegeven zijn we ditmaal in onze overleggen uitgegaan van een ‘korte 
klap’ CAO, wat betekent dat eigenlijk enkel over de loonafspraak en de looptijd is onderhandeld. 
 

Onderhandelingsresultaat cao Bruil Beton&Mix 
 
De volgende overeenstemming is bereikt tussen FNV Bouwen en Wonen, CNV Vakmensen en Bruil 
Beton&Mix: 
 

- De looptijd van de CAO is van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 en heeft daarmede een looptijd 
van 24 maanden 

- Verhoging van de bruto salarissen: 
● 3% per 1 januari 2022 
● 3% per 1 januari 2023 

- Eenmalig een bruto uitkering ad € 500,00 te verwerken in en te betalen bij loonperiode 10-2021 
 
Zodra er meer duidelijkheid komt omtrent een zwaar werk regeling zullen we samen met de bonden in 
overleg treden om te bezien welke mogelijkheden er voor Bruil beton & mix zijn om tot een Zwaar Werk 
Regeling te komen. Tot dusver is er nog onvoldoende duidelijk of een dergelijke regeling tot stand kan 
komen omdat we ook afhankelijk zijn van eventuele collectieve afspraken met andere bedrijven/branches. 
 
Ede, 8 september 2021 
 

Het bereikte onderhandelingsresultaat zal door de vakbonden worden voorgelegd aan hun leden. 
.De uitslag van de stemming zal uiterlijk 30 september a.s. door de bonden bekend gemaakt worden. 
Uiteraard zal enkel bij een positieve stemmingsuitslag het onderhandelingsresultaat in een nieuwe CAO 
vastgelegd en uitgevoerd worden.  
 
Wij vertrouwen erop dat het resultaat algemeen positief zal worden ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Afdeling Mens & Werk 
 


