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Geachte directie, 

 

Namens cao-partijen in de Bouwnijverheid berichten wij u als volgt.  

 

Beëindiging Tegemoetkomingen per 1 september 2015 

Cao-partijen hebben afgesproken dat de subsidieverstrekking voor het in dienst nemen van leerling-

werknemers bbl met ingang van 1 september 2015 wordt beëindigd. Concreet betekent dit dat werkgevers 

geen subsidie meer krijgen op grond van de Regeling Tegemoetkomingen voor leerlingen die op of na 1 

september 2015 met hun opleiding bbl starten. Het subsidiereglement is hiervoor gewijzigd. U vindt het 

gewijzigde reglement op de website van Fundeon.  

 

Voor leerlingen die vóór 1 september 2015 met hun bbl-opleiding zijn begonnen, blijft het subsidiereglement 

van toepassing tot het einde van hun bbl-opleiding.  

 

Voor leerlingen die tussen 1 januari 2015 en 1 september 2015 met hun bbl-2 of bbl-3 opleiding zijn 

begonnen, wordt alsnog een extra subsidie beschikbaar gesteld. De tabellen worden zo spoedig mogelijk op 

de website www.fundeon.nl gepubliceerd.  

 

Overgangsregeling Tegemoetkomingen 

Cao-partijen zijn verder voor werkgevers van leerlingen die vóór 1 september 2015 reeds een bbl-2 opleiding 

volgden en op of na 1 september 2015 aansluitend met hun opleiding bbl-3 starten, een tijdelijke 

Overgangsregeling Tegemoetkomingen overeengekomen. Cao-partijen hebben Stichting Fundeon Fonds 

gevraagd om uitvoering te geven aan de Overgangsregeling Tegemoetkomingen. De voorwaarden worden 

nog verder uitgewerkt in een reglement, dat zo spoedig mogelijk op de website www.fundeon.nl zal worden 

gepubliceerd.  
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Verlenging Crisismaatregel 

Cao-partijen hebben besloten de crisismaatregel (stimuleringsregeling voor bbl-3 leerlingen) die op 1 januari 

2015 was geëindigd, met terugwerkende kracht te verlengen tot 1 september 2015.  

 

Voor het opleiden van deze leerlingen wordt alsnog de stimuleringssubsidie beschikbaar gesteld. Meer 

informatie over de stimuleringsregeling vindt u op de website www.fundeon.nl. 

 

Loonkostensubsidie 

Voorts wijzen wij u op de mogelijkheid om nog tot eind 2016 gebruik te maken van de loonkostensubsidie 

voor bbl-2 en bbl-3 leerlingen die deel uitmaakt van het sectorplan Bouw & Infra. Ook hierover vindt u de 

informatie op de website van Fundeon. 

 

Aan deze brief kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Sander van Bodegraven 

Algemeen Directeur 

 

 


