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Bouw & Infra
Bedrijfstakeigen Regelingen 2016/2019
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
12 december 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen
verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra
UAW Nr. 11821
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van het Technisch Bureau Bouwnijverheid namens partijen bij bovengenoemde
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partijen ter ener zijde: Bouwend Nederland, de vereniging van Bouw- en infrabedrijven, Aannemers
Vereniging Metselwerken (AVM), 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;
Partijen 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 1 WERKINGSSFEER
Artikel 1 lid 11 sub b komt te luiden:
‘Artikel 1 – Definities
Werknemer
11. b. De werknemer zoals genoemd onder a. kan werkzaam zijn als bouwplaatswerknemer of als
uta-werknemer.
i. Onder ‘bouwplaatswerknemer’ wordt verstaan een werknemer die werkzaam is in een van
de functies als vermeld in de cao Bouw & Infra (Avv-besluit van 4 april 2016, Staatscourant
7 april 2016, nr. 18112) dan wel in gelijksoortige functies.
ii. Onder ‘uta-werknemer’ (Uitvoerend Technisch en Administratief Personeel) wordt verstaan
een werknemer die werkzaam is in een van de functies als vermeld in de cao Bouw & Infra
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(Avv-besluit van 4 april 2016, Staatscourant 7 april 2016, nr. 18112) dan wel in gelijksoortige
functies.’
Artikel 2 lid 3 komt te luiden:
‘Artikel 2: Werkingssfeer
3. Uitzendondernemingen
Alle bepalingen van deze cao zijn tevens van toepassing op:
a. uitzendondernemingen die geen lid zijn van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en die voor
meer dan 50% van de Nederlandse loonsom op jaarbasis arbeidskrachten ter beschikking
stellen aan werkgevers als bedoeld in artikel 1 lid 8 en/of lid 10.
In dit artikellid wordt met ″Nederlandse loonsom″ bedoeld de loonsom van de arbeidskrachten
van de uitzendonderneming indien en voor zover deze arbeidskrachten in Nederland arbeid
verrichten (ook indien die arbeid slechts tijdelijk in Nederland zou worden verricht door de
desbetreffende arbeidskracht);
b. uitzendondernemingen die onderdeel zijn van een concern dat rechtstreeks of door algemeenverbindendverklaring is gebonden aan deze cao;
c. paritair afgesproken arbeidspools.’

HOOFDSTUK 2 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BOUW & INFRA
I. Statuten
Artikel 15 lid 1 komt te luiden:
‘Artikel 15 – Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten. Voor een besluit tot statutenwijziging is
goedkeuring vereist van de organisaties die op grond van artikel 6 de bestuursleden van de
stichting benoemen.’

HOOFDSTUK 3 STICHTING AANVULLINGSFONDS BOUW & INFRA
I. Statuten
Artikel 15 lid 1 komt te luiden:
‘Artikel 15 – Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten. Voor een besluit tot statutenwijziging is
goedkeuring vereist van de organisaties die op grond van artikel 6 de bestuursleden van de
stichting benoemen.’

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 2016 is de premie vastgesteld op:
– 2,340% van het door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde vast overeengekomen
loon (bouwplaatswerknemers), waarvan 0,225%-punt voor rekening komt van de werknemer;
– 0,460% van het door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde bruto salaris (utawerknemers), waarvan 0,230%-punt voor rekening komt van de werknemer.
• Vanaf 1 januari 2017 is de premie vastgesteld op:
– 2,130% van het door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde vast overeengekomen
loon (bouwplaatswerknemers), waarvan 0,205%-punt voor rekening komt van de werknemer;
– 0,410% van het door de werkgever aan de werknemer uitbetaalde bruto salaris (utawerknemers), waarvan 0,205%-punt voor rekening komt van de werknemer.’
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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, 12 december 2016
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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