
 

Loonregeling CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven,  

per 1 januari 2020 

In verband met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) per 1 januari 2020 vindt er ook 

een aanpassing plaats in een deel van de garantielonen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 

voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK). Het betreft de tabellen 

voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector en in de garantielonen voor werknemers 

met een arbeidsbeperking. 

Garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector 

LEEFTIJD 1e halfjaar 2e halfjaar 

 Weekloon Uurloon Weekloon Uurloon 

16 jaar € 156,45 € 3,91 € 181,65 € 4,54 

17 jaar € 177,53 € 4,44 € 203,93 € 5,10 

18 jaar € 214,80 € 5,37 € 238,80 € 5,97 

19 jaar € 252,16 € 6,30 € 275,36 € 6,88 

20 jaar € 335,28 € 8,38 € 365,28 € 9,13 

21 jaar en ouder € 418,80 € 10,47 € 460,40 € 11,51 

 

Garantielonen voor werknemers met een arbeidsbeperking 

De volgende loonschaal is per 1 juli 2019 opgenomen. Deze geldt uitsluitend voor werknemers die 

objectief geïndiceerd zijn met een verminderd arbeidsvermogen en zijn opgenomen in het 

doelgroepregister. 

Voor het eerste jaar van het dienstverband geldt een garantieloon dat ligt op 100% van het 

wettelijk minimumloon (WML). Vanaf het tweede jaar van dienstverband geldt een garantieloon dat 

ligt op 110% van het WML.  

Garantielonen voor werknemers met een arbeidsbeperking 

LEEFTIJD Eerste jaar van het dienstverband Tweede jaar van het dienstverband 

 100% van het WML 110% van het WML 

 Weekloon Uurloon Weekloon Uurloon 

16 jaar € 131,65 € 3,30 € 144,82 € 3,62 

17 jaar € 150,75 € 3,77 € 165,83 € 4,15 

18 jaar € 190,80 € 4,77 € 209,89 € 5,25 

19 jaar € 228,95 € 5,73 € 251,85 € 6,30 

20 jaar € 305,30 € 7,64 € 335,83 € 8,40 

21 jaar en ouder € 381,60 € 9,54 € 419,76 € 10,49 

 

 


