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Bouw & Infra
Bedrijfstakeigen Regelingen 2019
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
21 december 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen
verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra
UAW Nr. 12047
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het Technisch Bureau Bouwnijverheid namens partijen bij bovengenoemde collectieve
arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van
deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) ter ener zijde: Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, Vereniging
Gebouwschil Nederland, sectie Metselen, Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland
(Bovatin), Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB), Vereniging van
Infrabedrijven MKB INFRA, Boorinfo Branche Vereniging, Ondernemersorganisatie MKB Bouw, NVB,
vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers en Vereniging van Waterbouwers;
Partij(en) ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.nl.
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt
gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

HOOFDSTUK 3 STICHTING AANVULLINGSFONDS BOUW& INFRA
I. Statuten
Artikel 3 lid 1 komt te luiden:
‘Artikel 3 – Doel
1. Het Aanvullingsfonds heeft de volgende doelstellingen:
a. Aanvullingen en uitkeringen: de verstrekking van een uitkering aan werknemers die een
uitkering op basis van de WAO of WIA ontvangen, alsmede het verstrekken van een aanvulling
op de pensioenpremie ten behoeve van werknemers die een WW/ZW-uitkering ontvangen
(Reglement Aanvullingen en uitkeringen).
b. Re-integratie: de verstrekking van bonussen aan werkgevers bij re-integratie in het tweede
ziektejaar en de vergoeding van kosten voor opleiding, begeleiding en bemiddeling aan een
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werknemer als hij gebruik maakt van zijn zelfstandig recht op inschakeling van een
re-integratiebedrijf (Reglement Re-integratie).
c. Extra roostervrije dagen: de verstrekking van tegemoetkomingen aan werkgevers in de
loonkosten voor opgenomen extra roostervrije dagen van oudere werknemers (Reglement
Overgangsregeling extra roostervrije dagen oudere werknemers).
d. Extra verlofdagen: de verstrekking van tegemoetkomingen aan werkgevers in de loonkosten
voor opgenomen extra verlofdagen van oudere werknemers (Reglement Overgangsregeling
extra verlofdagen oudere werknemers).
e. Het door middel van premieheffing en anderszins gelden in te zamelen voor het Tijdspaarfonds
Bouw & Infra, en dit fonds daaruit van financiële middelen te voorzien.’

II. Financieringsreglement Aanvullingsfonds
Artikel 2 lid 2 komt te luiden:
‘Artikel 2 – Premieverplichting
2. De hoogte van de in lid 1 bedoelde premie wordt jaarlijks door het bestuur van de stichting
vastgesteld.
• Vanaf 1 januari 2019 is de premie vastgesteld op:
– 1,08% van het door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde vast overeengekomen
loon (bouwplaatswerknemers), waarvan 0,11%-punt voor rekening komt van de werknemer;
– 0,22% van het door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde bruto salaris (utawerknemers), waarvan 0,11%-punt voor rekening komt van de werknemer.’

Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 21 december 2018
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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