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Bijlage 3: Toepassing cao Bouw & Infra voor buitenlandse 
arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7 

  
DEEL I: INVENTARISATIE EN UITWERKING TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 
 
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) zijn op ter beschikking gestelde 
werknemers, als bedoeld in artikel 7 de volgende artikelen van deze cao van 
toepassing. 
 
Tabel 1: Overzicht 

 

Onderwerpen  cao-artikelen 

Algemeen Artikel 1: Definities 
Artikel 13: Nalevingonderzoeken 
Artikel 40: Begrippen 

Maximale werktijden en 
minimale rusttijden 
 
 

Artikel 23: Basisregeling arbeidsduur en arbeidstijden 
Artikel 24: Kaderregeling arbeidsduur en arbeidstijden 
Artikel 29 en 31: Overwerk 
Artikel 32: Verschoven uren Infra 
Artikel 33: Ploegendienst 
Artikel 34: Bereikbaarheidsdienst 
Artikel 38: Kort verzuim 

Minimum aantal vakantiedagen  Artikel 20a en 20b: Beëindiging dienstverband 
Artikel 35a en 35b: Vakantie 

Artikel 36a en 36b: Roostervrije dagen 
Artikel 36c en 36d: Extra roostervrije dagen 
Artikel 37: Feestdagen 

Minimumloon Artikel 30a: Toeslag bijzondere uren 
Artikel 30b en 31: Overwerkvergoeding 
Artikel 32: Toeslag verschoven uren Infra 
Artikel 33: Toeslag ploegendienst  

Artikel 34: Vergoeding bereikbaarheidsdienst 
Artikel 41a en 41b: Functie-indeling 
Artikel 42a t/m 42c en 43: Garantielonen en 
salarisschalen 
Artikel 44: Loons- en salarisverhogingen 
Artikel 45: Prestatiebeloning 
Artikel 46a en 46b: Vakantietoeslag 
Artikel 49: Wijze van loonbetaling 

Artikel 50 en 54: Reiskostenvergoeding 
Artikel 51: Reisurenvergoeding 
Artikel 52: Chauffeurstoeslag 
Artikel 53: Premie schadevrij rijden 
Artikel 55: Vergoeding verafgelegen werken 
Artikel 56: Vergoeding werkkleding en gereedschap 
Artikel 57: Toeslag steenzetterswerkzaamheden 

Voorwaarden voor het ter 
beschikking stellen van 
werknemers 

Artikel 6: Uitzendarbeid en inleen uitzendkrachten 

Gezondheid, veiligheid en 
hygiëne op het werk 
 

Artikel 56: Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Artikel 70a, 70b en 70c: Bijzondere veiligheids- en 
arbobepalingen 
Artikel 71: Veiligheid bij Infrawerkzaamheden 
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Artikel 73 en 74: Ongunstige weersomstandigheden 

Beschermende maatregelen 
met betrekking tot de 

arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden van 
kinderen, jongeren en van 
zwangere of pas bevallen 
werkneemsters 

Artikel 29: Verbod op overwerk door jongeren 
Artikel 45: Verbod op werken in tarief door jongeren 

Gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen 

 

 
Tabel 2: Uitwerking van toepassing zijnde bepalingen 
 

Artikel  Van toepassing zijnde delen 

Artikel 1: Definities  Integraal 

Artikel 6: Uitzendarbeid en 
inleen uitzendkrachten 

Lid 1a  
Lid 1b: ‘De toepasselijke cao-bepalingen: 

 zijn nader uitgewerkt en verbijzonderd in bijlage 

2 van deze cao; 
 zijn voor buitenlandse uitzendkrachten van 

toepassing voor zover ze ook zijn opgenomen in 
bijlage 3 van deze cao.’ 

Lid 3 

Artikel 13: 
Nalevingonderzoeken 

Integraal 

Artikel 20a: Beëindiging 
dienstverband 
bouwplaatswerknemers  

Lid 8 
Lid 9a 
Lid 9b: ‘Alleen wanneer het dienstverband op verzoek 
van de werknemer wordt beëindigd, dan wel bij 
beëindiging van het dienstverband met als reden zeer 
verwijtbaar gedrag van de werknemer, kan in geval bij 
de beëindiging van het dienstverband de werknemer 

meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen 
dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, 
de werkgever deze meerdere dag(en) met de 
werknemer verrekenen.’ 
Lid 10 

Artikel 20b: Beëindiging 
dienstverband uta-
werknemers 

Lid 7 
Lid 8a  
Lid 8b: ‘Alleen wanneer het dienstverband op verzoek 
van de werknemer wordt beëindigd, dan wel bij 
beëindiging van het dienstverband met als reden zeer 
verwijtbaar gedrag van de werknemer, kan in geval bij 
de beëindiging van het dienstverband de werknemer 
meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen 
dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, 
de werkgever deze meerdere dag(en) met de 

werknemer verrekenen.’ 
Lid 9 

Artikel 23: Basisregeling 
arbeidsduur en arbeidstijden 

Integraal 

Artikel 24: Kaderregeling 
arbeidsduur en arbeidstijden 

Integraal 
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Artikel 29: Niet-verplicht 
overwerk 
bouwplaatswerknemers 

Lid 1: ‘Wanneer in bijzondere gevallen de 
omstandigheden dat vereisen, kan de werkgever na 
overleg en met instemming van 70% van de daarbij 
betrokken werknemers bepalen dat overwerk wordt 
verricht, met inachtneming van de volgende 
bepalingen.’ 
Lid 2 t/m 7  

Artikel 30a: Toeslag 
bijzondere uren  

Integraal 

Artikel 30b: 
Overwerkvergoeding 

bouwplaatswerknemers 

Integraal 

Artikel 31: Overwerk uta-
werknemers 

Integraal 

Artikel 32: Verschoven uren 
Infra bouwplaatswerknemers 

Integraal 

Artikel 33: Ploegendienst Integraal 

Artikel 34: 

Bereikbaarheidsdienst 

Integraal 

Artikel 35a: Vakantie 
bouwplaatswerknemers 

Lid 1 en 2 
Lid 4, alleen eerste volzin 
Lid 5 t/m 10 

Artikel 35b: Vakantie uta-
werknemers 

Integraal, behoudens lid 1 laatste volzin 

Artikel 36a: Roostervrije 

dagen bouwplaatswerknemers 

Lid 1 

Lid 2: ‘In het kader van deze cao is het aantal 
roostervrije dagen per kalenderjaar vastgesteld op 20. 
Van de 20 roostervrije dagen per kalenderjaar worden: 
a. 10 dagen vastgesteld in de onderneming op basis 

van de in lid 4a genoemde regeling; 
b. 10 dagen vastgesteld overeenkomstig het verzoek 

van de werknemer. Het verzoek wordt in ieder geval 
gehonoreerd indien dit twee weken voor aanvang 
aan de werkgever kenbaar is gemaakt.’ 

Lid 4a 
Lid 6 

Artikel 36b: Roostervrije 
dagen uta-werknemers 

Lid 1 
Lid 2, alleen eerste volzin 
Lid 3 t/m 6  

Artikel 36c: Extra roostervrije 

dagen voor oudere 
bouwplaatswerknemers 

Integraal 

Artikel 36d: Extra roostervrije 
dagen voor oudere uta-
werknemers 

Integraal 

Artikel 37: Feestdagen Integraal 

Artikel 38: Kort verzuim Lid 1: ‘In de hierna te noemen gevallen heeft de 

werknemer gedurende in totaal maximaal drie 
werkdagen per kalenderjaar recht op vrijaf, met 
doorbetaling van het vast overeengekomen loon: (…)’ 
Rest lid 1 ongewijzigd 
Lid 6 en 7 

Artikel 40: Begrippen Integraal 
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Artikel 41a: Functie-indeling 
bouwplaatswerknemers 

Lid 1, met dien verstande dat voor buitenlandse 
werknemers een aangepaste functie-indeling geldt (zie 
deel II van deze bijlage). 
Lid 2 
Lid 4 

Artikel 41b: Functie-indeling 
uta-werknemers 

Lid 1, met dien verstande dat voor buitenlandse 
werknemers een aangepaste functie-indeling geldt (zie 
deel II van deze bijlage). 
Lid 2 en 3 

Artikel 42a t/m 42c: 
Garantielonen 

bouwplaatswerknemers 

Zie aparte uitwerking in deel III van deze bijlage. 
42a lid 7a: ‘De werkgever betaalt een werknemer die 

nog nooit in de bouw heeft gewerkt, maximaal voor de 
periode van een jaar een loon volgens de inloopschaal 
(zie tabel V, bijlage 10a).’ 
42a lid 7b 

Artikel 43: Salarisschalen uta-
werknemers 

Lid 1 
Lid 2: ‘De werkgever zal aan de werknemer van 22 jaar 
of ouder een salaris betalen dat ligt op of boven het 

minimum van de salarisschaal behorend bij diens 
functieniveau. De salarissen zijn opgenomen in tabel 1 
van bijlage 10b. Met ingang van 1 juli 2019 geldt dit 
voor de werknemer van 21 jaar of ouder.’ 
Lid 3: ‘De werkgever zal aan de jeugdige werknemer 
beneden de leeftijd van 22 jaar een salaris betalen dat 
ligt op of boven het minimum van de salarisschaal 

behorend bij diens functieniveau. De salarissen zijn 
opgenomen in tabel 2 van bijlage 10b. Met ingang van 1 
juli 2019 geldt dit voor de jeugdige werknemer beneden 
de leeftijd van 21 jaar.’ 
Lid 4 t/m 6 

Artikel 44: Loons- en 
salarisverhogingen 

Integraal 

Artikel 45: Prestatiebeloning Integraal 

Artikel 46a: Vakantietoeslag  Alleen eerste volzin 

Artikel 46b: Vakantietoeslag 
voor uta-werknemers  

Lid 1 en 2 

Artikel 49: Wijze van 
loonbetaling 

Lid 1 en 2 
Lid 3: ‘Bij elke loonbetaling zal aan de werknemer een 
specificatie worden verstrekt van het brutoloon, 
verdeeld in bijvoorbeeld garantieloon, prestatiebeloning 
of soortgelijke beloningscomponenten, overuren, 
reisurenvergoeding en andere vergoedingen en/of 
toeslagen.’ 

Artikel 50: 
Reiskostenvergoeding 
bouwplaatswerknemers  

Lid 1: in dit geval moet onder woning worden verstaan 
de tijdelijke verblijfplaats in Nederland van de ter 
beschikking gestelde werknemer 
Lid 2 t/m 7 

Artikel 51: Reisuren Lid 1: ‘Onder reisuren worden verstaan de uren 
gedurende welke gereisd wordt van de tijdelijke 
verblijfplaats in Nederland tot het werk en terug. Zij 
moeten worden vergoed indien de arbeid in een andere 
dan de tijdelijke verblijfgemeente van de werknemer 
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plaatsvindt. Daarbij dient de werkgever de bepalingen 
van dit artikel in acht te nemen.’ 
Lid 2 t/m 6 
Lid 8 en 9 

Artikel 52: Chauffeurstoeslag Integraal 

Artikel 53: Premie schadevrij 
rijden 

Integraal 

Artikel 54: 
Reiskostenvergoeding uta-
werknemers 

Lid 1 t/m 3 
Lid 6 

Artikel 55: Vergoeding 
verafgelegen werken 

Lid 1 en 2 

Artikel 56: Vergoeding 
werkkleding en gereedschap 

Integraal 

Artikel 57: Toeslag 
steenzetterswerkzaamheden 

Integraal 

Artikel 70a: Bijzondere 
veiligheids- en arbobepalingen 

Integraal 

Artikel 70b: Bijzondere 
veiligheids- en arbobepalingen 
bouwplaatswerknemers 

Lid 1 en 2 
Lid 3: ‘Jeugdige werknemers beneden 18 jaar mogen 
niet zelfstandig bouwkranen, graafmachines, 
handtrilwalsen, smalspoorlocomotieven, kleine 
funderingsinstallaties, bouwmachines en mobiele kranen 
bedienen of onderhouden. Jeugdige werknemers van 18 
jaar en ouder mogen deze werkzaamheden zelfstandig 

verrichten wanneer zij: 
a. de leeftijd van 18 jaar of 19 jaar hebben bereikt, in 
opleiding zijn voor, respectievelijk in het bezit zijn van 
een diploma van een opleiding tot machinist, monteur of 
materieelkundige, werken onder deskundig toezicht van 
uitvoerders of vakvolwassen werknemers met dezelfde 
functie; 
b. de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt en in het bezit 
zijn van een diploma van een opleiding tot machinist, 
monteur of materieelkundige.’ 
Lid 4 t/m 17  

Artikel 70c: Bijzondere 
veiligheids- en arbobepalingen 
uta-werknemers 

Lid 1: ‘Indien de werkgever werknemers opdraagt taken 
uit te oefenen, voortvloeiende uit zijn zorg voor de 
naleving van het bij of krachtens de Arbo-wet bepaalde, 
dienen daarmee samenhangende verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden iedere werknemer die het betreft op 
schrift verstrekt te worden.’ 
Lid 2 
Lid 3: ‘In overleg met en na toestemming van de 
werkgever kunnen uitvoerders jaarlijks een dag 
voorlichting en instructie krijgen gericht op het 
bevorderen van goede arbeidsomstandigheden op de 

bouwplaats.’ 
Lid 4 en 5 

Artikel 71: Veiligheid bij 
Infrawerkzaamheden  

Integraal 
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Artikel 73: Ongunstige 
weersomstandigheden 
bouwplaatswerknemers 

Lid 1 t/m 4 
Lid 5, behoudens laatste volzin 
Lid 7 
Lid 10 t/m 14 

Artikel 74: Ongunstige 
weersomstandigheden  

Lid 2 

 
DEEL II: UITWERKING FUNCTIE-INDELING 

 
Uitwerking artikel 41a met betrekking tot de indeling van een 
bouwplaatsfunctie 
 
De indeling van de functies in de groepen A tot en met E is gebaseerd op functie-
eisen met betrekking tot opleiding, ervaring, veiligheid en gezondheid, belastende 
fysieke arbeidsomstandigheden, leiding geven en de mate waarin zelfstandig 
beslissingen genomen moeten worden. Bij het tijdelijk werken in Nederland dienen 
werkgever en werknemer gezamenlijk na te gaan wat de aard van de te verrichten 
werkzaamheden in Nederland zal zijn. Vervolgens wordt de werknemer ingedeeld in 
één van onderstaande categorieën:  

Categorie A 

Ongeschoold/laaggeschoold werk, ervaring niet vereist, assisterende functie. 
Voorbeeld: een bouwvakhelper; het verrichten van eenvoudige werkzaamheden in 
de sectoren burgerlijke, utiliteits-, grond-, water-, spoor- en wegenbouw, waarvoor 
geen speciale kennis is vereist. 

Categorie B 

Enige vakspecifieke kennis is aanwezig, mate van zelfstandigheid gering, bij 
eenvoudige herhalende werkzaamheden vaak zelfstandigheid. 
Voorbeeld: een sloper die onder toezicht werkt; deze verricht alle voorkomende 
sloopwerkzaamheden en is behulpzaam bij het onderhouden van machines en 
gereedschappen. 

Categorie C 

Vakspecifieke kennis aanwezig, ze kennen hun vak en kunnen zelfstandig werken. 
Dit zijn de echte ambachtslieden. 
Voorbeeld: een tegelzetter die zelfstandig alle bij het tegelzetten voorkomende 
standaardwerkzaamheden verricht. 

Categorie D 

Gespecialiseerde vakspecifieke kennis, werken zelfstandig, vaak leidinggevend. 
Voorbeeld: een metselaar, die zelfstandig alle soorten metselwerk, voegwerk en 
eenvoudig raapwerk verricht en repareert; die rioleringen legt of herstelt alsmede 
die tegelvloeren, wanden of pannendaken herstelt of vernieuwt. 

Categorie E 

Zeer gespecialiseerde kennis, werken zelfstandig, meestal leidinggevend. 
Voorbeeld: een funderingsspecialist; dit is een medewerker die belast is met de 
dagelijkse leiding van werkzaamheden op het gebied van alle typen funderingen, 
anders dan heien, op een klein object of onderdeel van een groot object. 
 
Uitwerking artikel 41b met betrekking tot de indeling van een uta-functie 
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In het kader van de van toepassing verklaarde cao-bepalingen zijn de volgende 
functieladders voor uta-werknemers relevant: 
1. Uitvoering 
2. Bedrijfsbureau 
3. Werkvoorbereiding 
4. Calculatie 
5. Planontwikkeling, Constructiebureau en Tekenkamer 
7. Inkoop 
8. Beheer van Materieel en Bouwmateriaal 
9. Onderhoud Materieel 
10. Kwaliteitscontrole asfalt en/of beton 

11. Administratie Algemeen 
12. Werkenadministratie 
17. Programmering en Systeemanalyse 
 
De functieladders zijn uitgewerkt in bijlage 9b. Met betrekking tot artikel 41b lid 1 
geldt voor deze functieladders de volgende aangepaste gebruiksinstructie:  
 
Stap 1: Ga na welke de belangrijkste werkzaamheden zijn die regelmatig in de 
functie voorkomen. 
Stap 2: Kies voor de in te delen functie de overeenkomstige ladder. 
Stap 3: Lees deze ladder helemaal door. 
Stap 4: Zoek in deze ladder het niveau dat het meest met de in te delen functie 
overeenkomt. 
Stap 5: Stel vast dat de karakteristiek op de hogere trede ook duidelijk hoger en 
die op de lagere trede ook duidelijk lager is dan het niveau van de desbetreffende 
functie. 
 
NB 1: Lukken stappen 4 en 5 niet, ga dan na of er sprake is van een 
combinatiefunctie. Splits deze dan op en volg de stappen 4 en 5 voor de 
afzonderlijke delen. In zo’n geval geldt de hoogste trede als het niveau van de 
functie, mits de werkzaamheden op dit hoogste niveau voor meer dan 20% van de 
tijd worden uitgeoefend. 

NB 2: Voor medewerkers in opleiding wordt geen apart functieniveau 
onderscheiden. Deze medewerkers worden tijdelijk één trede lager ingedeeld dan 
de functie waarvoor zij in opleiding zijn.  
 
Stap 6: Vergelijk het minimum van deze schaal met het huidige salaris van de 
betreffende werknemer en ken het hoogste salaris toe. 
Stap 7: Deel uw beslissing mee aan de medewerker. 
 
 

DEEL III: UITWERKING GARANTIELONEN BOUWPLAATSWERKNEMERS 
 
Uitwerking garantielonen voor vakvolwassenen 
1.  De werkgever zal aan de werknemer van 22 jaar en ouder per volle werkweek 

minimaal het uurloon betalen dat voor de functiegroep waarin de werknemer is 
ingedeeld, geldt (zie tabel I, bijlage 10a). Met ingang van 1 juli 2019 geldt dit 

voor de werknemer van 21 jaar en ouder. 
 
2.  In afwijking van het bepaalde onder 1 betaalt de werkgever een werknemer die 

nog nooit in de bouw heeft gewerkt, maximaal voor de periode van een jaar een 
loon volgens de inloopschaal (zie tabel V, bijlage 10a). 
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3. Voor degene die leiding geeft aan ten minste vijf werknemers geldt tabel II van 
bijlage 10a. 

 
Uitwerking garantielonen voor jeugdigen  
 
Tabel 3: Uurlonen voor jeugdigen per 1 april 2018 (in euro) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tabel 3: Uurlonen voor jeugdigen per 1 augustus 2018 (in euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 3: Uurlonen voor jeugdigen per 1 juli 2019 (in euro) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Uitwerking garantielonen voor leerlingen tijdens beroepsopleiding bouw 
 
Tabel 4: Uurlonen voor leerlingen per 1 april 2018 (in euro)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

leeftijd zonder 
beroepsopleiding 

bouw 

met diploma 
beroepsopleiding 

bouw 

16 5,32   

17 5,99 7,76 

18 7,32 9,16 

19 8,65 10,58 

20 9,98 12,34 

21 11,66 14,09 

leeftijd zonder 
beroepsopleiding 

bouw 

met diploma 
beroepsopleiding 

bouw 

16 5,45   

17 6,13 7,94 

18 7,49 9,38 

19 8,85 10,83 

20 10,21 12,63 

21 11,93 14,42 

leeftijd zonder 
beroepsopleiding 

bouw 

met diploma 
beroepsopleiding 

bouw 

16 5,61   

17 6,31 8,18 

18 7,71 9,66 

19 9,12 11,15 

20 10,52 13,01 

leeftijd start beroepsopleiding bouw  

 vóór  
1 september 2015 

op of na  
1 september 2015 

16 5,64 4,23 

17 6,35 4,87 

18 7,76 5,61 

19 9,16 6,48 

20 10,58 7,60 

21 12,34 8,93 

22 of ouder 14,09 11,03 



 
 

cao Bouw & Infra 2018/2019, 29 maart 2019 (def)   

 

 

96 

 
 
 
Tabel 4: Uurlonen voor leerlingen per 1 augustus 2018 (in euro)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 4: Uurlonen voor leerlingen per 1 januari 2019 (in euro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4: Uurlonen voor leerlingen per 1 juli 2019 (in euro)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

leeftijd start beroepsopleiding bouw  

 vóór  
1 september 2015 

op of na  
1 september 2015 

16 6,00 4,51 

17 6,76 5,18 

18 8,26 5,97 

19 9,76 6,90 

20 11,27 8,10 

21 13,14 9,51 

22 of ouder 15,01 11,75 

leeftijd start beroepsopleiding bouw  

 vóór  
1 september 2015 

op of na  
1 september 2015 

16 6,02 4,52 

17 6,78 5,20 

18 8,28 5,99 

19 9,79 6,92 

20 11,30 8,12 

21 13,18 9,54 

22 of ouder 15,06 11,79 

leeftijd start beroepsopleiding bouw  

 vóór  
1 september 2015 

op of na  
1 september 2015 

16 6,20 4,66 

17 6,98 5,36 

18 8,53 6,17 

19 10,08 7,13 

20 11,64 8,36 

21 of ouder 15,51 12,14 


