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Bijlage 8: Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra 

 
I. STATUTEN 

 
Artikel 1 - Naam en zetel 

1. De stichting draagt de naam ‘Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra’. 
2. De stichting is statutair gevestigd te Harderwijk. 
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2 - Definities 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
a. Tijdspaarfonds: de in artikel 1 genoemde stichting. 

b. De(ze) cao: de cao Bouw & Infra. 
c. Partijen: werkgevers- en werknemersorganisaties partij bij de cao Bouw & Infra. 
d. Werkgever: de werkgever in de zin van de cao. 
e. Werknemer: de werknemer in de zin van de cao. 
f. Deelnemer: de bouwplaatswerknemer die verplicht deelneemt aan het 

Tijdspaarfonds of de uta-werknemer die vrijwillig deelneemt aan het Tijdspaarfonds. 
g. Bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 5 van deze statuten. 

h. Reglement: een reglement als bedoeld in artikel 8 van deze statuten. 
i. Afdracht of storting: het bedrag dat de werkgever verschuldigd is aan het 

Tijdspaarfonds. 
j. Uitvoeringsorganisatie: APG Rechtenbeheer NV, statutair gevestigd te Heerlen, 

alsmede haar rechtsopvolger(s). 
k. Technisch Bureau Bouwnijverheid: de Stichting Technisch Bureau Bouwnijverheid 

statutair gevestigd te Harderwijk. 
 

Artikel 3 - Doel 
Het Tijdspaarfonds heeft ten doel in overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen in de cao en overeenkomstig bij reglement vast te stellen bepalingen, het 
individueel budget van deelnemers te beheren en uitvoering te geven aan het 
spaarurenmodel als bedoeld in artikel 28 van deze cao. Op bij reglement te bepalen 
voorwaarden keert het Tijdspaarfonds het tegoed uit aan deelnemers. 

 

Artikel 4 - Middelen 

1. De geldmiddelen van het Tijdspaarfonds bestaan uit: 
a. Het stichtingskapitaal. 
b. Renten. 
c. Eventuele overheidssubsidies. 
d. Geldleningen. 
e. Eventuele andere baten. 

2. Ter uitvoering van het doel worden de door partijen vast te stellen bedragen voor de 

afdrachten door de werkgever aan het Tijdspaarfonds betaald.  
3. De opbrengsten uit de beleggingen worden gebruikt ter financiering van de 

uitvoeringskosten.  
4. Het bestuur beslist over de bestemming van mogelijke opbrengsten die het niveau 

van de kosten overstijgen. 
5. Indien in enig boekjaar de opbrengst van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 

middelen kleiner is dan het totaal van de uitgaven van de stichting dan wordt het 
nadelig verschil ten laste van het volgend boekjaar gebracht. 

6. De afgedragen stortingen zullen door het bestuur worden belegd op zodanige wijze 
dat een zo optimaal mogelijk rendement wordt verkregen en zonder dat een 
belangrijk risico van blijvende vermogensverliezen wordt gelopen.  
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Artikel 5 - Bestuur 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tien leden, te weten vijf werkgeversleden 

(tezamen werkgeversgeleding) en vijf werknemersleden (tezamen 
werknemersgeleding). 

2. De werkgeversleden worden benoemd door de vereniging Bouwend Nederland. 

Drie werknemersleden worden benoemd door de vereniging FNV, twee 
werknemersleden worden benoemd door de vereniging CNV Vakmensen.  
Van nieuw te benoemen bestuursleden dient door de benoemende organisatie een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overgelegd te worden aan het bestuur.  

3. Het bestuur benoemt uit zijn midden twee voorzitters: een van werkgeverszijde 
en een van werknemerszijde.  

4. Om beurten treden de voorzitters voor de tijd van een kalenderjaar als voorzitter 

en als tweede voorzitter op.  
5. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn 

herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. In onvoorziene 
omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. 

6. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
7. De organisatie die een bestuurslid benoemt, kan te allen tijde die benoeming 

intrekken en in plaats daarvan een ander tot bestuurslid benoemen. 

 
Artikel 6 - Bestuursvergaderingen 

1. De agenda voor de vergaderingen van het bestuur wordt met eventuele bijlagen 
door het bestuurssecretariaat voor de vergadering aan de leden toegezonden. 

2. Bij uitzondering kunnen, in spoedeisende gevallen ofwel in gevallen waarin geen 
twijfel mogelijk is, door beide voorzitters gezamenlijk voorlopige beslissingen en 
maatregelen worden genomen, die in de eerstvolgende vergadering van het 
bestuur ter bekrachtiging worden voorgedragen. 

3. In een vergadering van het bestuur mogen geen besluiten worden genomen, als 
niet ten minste zes bestuursleden aanwezig zijn, waarvan ten minste twee 
werkgeversleden en ten minste twee werknemersleden. 

4. De werkgeversgeleding en de werknemersgeleding brengen ter vergadering ieder 
één stem uit.  

5. Besluiten worden genomen indien zowel de werkgeversgeleding als de 
werknemersgeleding met het voorstel instemmen. Binnen de werkgeversgeleding 

respectievelijk de werknemersgeleding bepaalt een gewone meerderheid het 
standpunt van die geleding.  

6. Indien de stemmen staken, wordt de beslissing tot de volgende vergadering 
uitgesteld. Indien op die vergadering opnieuw de stemmen staken, wordt het 
voorstel geacht te zijn afgewezen. 

7. Het bestuur kan besluiten over de aanwezigheid van derden tijdens de 
bestuursvergaderingen. 

 
Artikel 7 - Bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van de stichting, het beheer 
van haar vermogen, alsmede het innen van de gelden en het doen van 
uitkeringen. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het in deze statuten 
bepaalde, tot alle rechtshandelingen, met name ook tot het sluiten van die 
overeenkomsten, waarvoor het regelend recht een beperking kent. 

2. Het bestuur is belast met het beheer van het fondsvermogen. 

3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur 
alsmede door beide voorzitters gezamenlijk. 

 
Artikel 8 - Reglementen 

1. Het bestuur kan voor de uitvoering van zijn taak een of meer reglementen 
vaststellen. 
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2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze 
statuten. 

 
Artikel 9 - Mandaat 

Het bestuur kan uitdrukkelijk omschreven bevoegdheden mandateren aan het 

Technisch Bureau Bouwnijverheid dan wel aan de uitvoeringsorganisatie en/of aan 
door het bestuur, al dan niet geheel uit zijn midden, benoemde paritaire commissies 
waarbij toestemming kan worden verleend, volgens door het bestuur te stellen 
richtlijnen, een deel van deze bevoegdheden weer over te dragen aan het Technisch 
Bureau Bouwnijverheid c.q. de relevante werkmaatschappijen van APG Groep NV. De 
gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 
Artikel 10 - Secretariaat en administratie 

1. Het bestuur laat zich bij het uitvoeren van haar taak terzijde staan door het 
Technisch Bureau Bouwnijverheid. 

2. De administratie wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur verricht door 
de uitvoeringsorganisatie. 

3. De opdracht tot administratie aan de uitvoeringsorganisatie wordt schriftelijk 

verstrekt.  
 

Artikel 11 - Besteding van middelen 
De middelen worden op een door het bestuur vast te stellen wijze besteed aan de 
genoemde doelen van de stichting. De beleggingen zullen door het bestuur op een 
zodanige wijze geschieden, dat: 
a. een redelijke spreiding naar aard en risico van de bezittingen en interesses wordt 

verkregen; 

b. een optimaal rendement wordt verkregen; 
c. geen belangrijk risico van blijvende vermogensverliezen wordt gelopen. 

 
Artikel 12 - Begroting 

1. Voorafgaand aan ieder jaar stelt het bestuur een begroting voor het eerstvolgende 
boekjaar vast. 

2. De begroting is ingericht en gespecificeerd volgens de in artikel 3 van de statuten 
omschreven bestedingsdoelen. 

3. De begroting is op aanvraag beschikbaar voor de bij het fonds betrokken 
werkgevers en werknemers. 

 
Artikel 13 - Jaarverslag, rekening en verantwoording 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een (financieel) verslag op, waarin het 

bestuur rekenschap aflegt over het gevoerde beleid. 

3. Dit verslag moet zijn gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 3 van de 
statuten omschreven bestedingsdoelen en gecontroleerd door een 
registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende 
bevoegdheid. Uit het verslag en de accountantsverklaring moet blijken dat de 
uitgaven conform de in artikel 3 van de statuten omschreven bestedingsdoelen 
zijn gedaan. 

4. Het verslag en de accountantsverklaring worden ter inzage van de bij het fonds 

betrokken werkgevers en werknemers neergelegd ten kantore van het fonds en 
op een of meer door de minister van SZW aan te wijzen plaatsen. 

5. Het verslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag aan de bij het fonds 
betrokken werkgevers en werknemers toegezonden (tegen betaling van de 
daaraan verbonden kosten). 
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Artikel 14 - 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 5 de bestuursleden van de stichting benoemen. 

2. De wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen. 

3. Een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten wordt 
neergelegd ten kantore van het register waar de stichting staat ingeschreven. 

4. De reglementen, alsmede de in de statuten en in de reglementen aangebrachte 
wijzigingen, treden in werking zodra een volledig exemplaar van die stukken 
onderscheidenlijk van de wijzigingen daarin, door het bestuur ondertekend, voor 
een ieder ter inzage is neergelegd ter griffie van de rechtbank in het 
arrondissement waarin het fonds is gevestigd. 

 
Artikel 15 - Ontbinding en liquidatie 

1. De stichting kan worden ontbonden bij een besluit van het bestuur. 
2. In geval van ontbinding is het bestuur belast met de uitvoering van de liquidatie 

en alle daarbij behorende zaken, waaronder de bestemming van een eventueel 
batig saldo. 

3. De te bepalen bestemming van het eventuele batig saldo dient zo nauw mogelijk 
aan te sluiten bij de doelstelling van de stichting, daarbij zoveel mogelijk in 
aanmerking nemend de bronnen en de daarbij behorende bedoelingen, waaruit 
het batig saldo is ontstaan. 

 

Artikel 16 - Slotbepaling 
In alle gevallen waarin niet door deze statuten of de reglementen van de stichting is 
voorzien, beslist het bestuur. 
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II. REGLEMENT 
 

Artikel 1 - Definities 
In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de definities omschreven in 
artikel 2 van de statuten. Verder wordt verstaan onder: 

1. het loon: het vast overeengekomen loon voor bouwplaatswerknemers; 
2. het salaris: het tussen de uta-werknemer en werkgever overeengekomen vaste 

brutobedrag per periode, dat de werknemer als loon voor zijn werkzaamheden in 
de door hem uitgeoefende functie van de werkgever ontvangt; 

3. loonbetalingsperiode: de overeengekomen, aaneengesloten periode van vier 
weken of een maand waarover het loon of salaris wordt uitbetaald; 

4. tijdspaarrekening: de rekening die op naam van de deelnemer bij de 

uitvoeringsorganisatie wordt geopend ten behoeve van de stortingen aan en 
uitbetalingen van het Tijdspaarfonds; 

5. volledige storting: de volledige afdrachten per loonbetalingsperiode van vier 
weken of een maand;  

6. gedeeltelijke storting: 55% van de volledige storting. 
 

Artikel 2 - Vaststelling afdracht dagen 
1. Voor de bouwplaatswerknemer worden op jaarbasis 5 bovenwettelijke 

vakantiedagen, 10 roostervrije dagen en 3 kortverzuimdagen in het 
Tijdspaarfonds gestort.  

2. Voor de uta-werknemer die te kennen heeft gegeven deel te willen nemen aan het 
Tijdspaarfonds worden op jaarbasis 5 bovenwettelijke vakantiedagen, 5 
roostervrije dagen en 3 kortverzuimdagen in het Tijdspaarfonds gestort. 

3. Voor de bouwplaatswerknemer van 55 jaar of ouder die gebruik maakt van de 
mogelijkheid van een vierdaagse werkweek, worden op jaarbasis uitsluitend 

3 kortverzuimdagen in het Tijdspaarfonds gestort. Het staat hem echter vrij om 
daarnaast ook de 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 10 roostervrije dagen in het 
Tijdspaarfonds te laten storten. 

4. De uta-werknemer van 55 jaar of ouder die gebruik maakt van de mogelijkheid 
van een vierdaagse werkweek kan ervoor kiezen om toch deel te nemen in het 
Tijdspaarfonds. In dat geval worden op jaarbasis uitsluitend 3 kortverzuimdagen 
in het Tijdspaarfonds gestort. Het staat hem echter vrij om daarnaast ook de 5 

bovenwettelijke vakantiedagen en 5 roostervrije dagen in het Tijdspaarfonds te 
laten storten. 

5. De afdracht dagen wordt berekend via de volgende formule: 
 

UL x 8 x AD 
AL 

 

UL = het vast overeengekomen loon per uur, vermeerderd met de resultaten van 
een prestatiebevorderend systeem, toeslagen voor alle vormen van werken in 
ploegendiensten, de leermeester/instructeurstoeslag, de voorliedentoeslag, de 
toeslag verschoven uren tijwerk en de toeslag verschoven arbeidstijden Infra 
alsmede vermeerderd met andere toeslagen en vergoedingen mits die loon zijn in 
de zin van artikel 7:639, lid 1, BW; voor uta-werknemers moet het maandloon in 
de zin van artikel 7:639, lid 1, BW worden teruggerekend naar een uurloon. 
AD = het voor de betreffende deelnemer geldende totaal van het aantal vakantie-, 

kortverzuim- en roostervrije dagen op jaarbasis, waarvan de geldswaarde wordt 
gestort in het Tijdspaarfonds. Het aantal dagen dat geldt voor werknemers van 55 
jaar en ouder die een vierdaagse werkweek hebben op grond van artikel 26a of 
26b, is gebaseerd op een volledige werkweek van vijf dagen.   
AL = het aantal loonbetalingsperioden per jaar (12 of 13). 
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Artikel 3 – Vaststelling afdracht vakantietoeslag 
1. Voor de deelnemer wordt op jaarbasis 8% vakantietoeslag in het Tijdspaarfonds 

gestort. 
2. De afdracht vakantietoeslag wordt berekend door het vast overeengekomen 

loon/salaris per loonbetalingsperiode te verhogen met het bedrag afdracht dagen 

uit dezelfde loonbetalingsperiode en het vervolgens verkregen bedrag te 
vermenigvuldigen met 8%. 

 
Artikel 4 – Vaststelling afdracht duurzame inzetbaarheid 

1. De afdracht ‘Duurzame inzetbaarheid’ wordt berekend via de volgende formule: 
 

UL x 8 x 261 x %  

AL 
 

UL = vast overeengekomen loon per uur; voor uta-werknemers moet het 
maandsalaris worden teruggerekend naar een uursalaris. 
% = voor bouwplaatswerknemers 4,06% (2018) en 4,36% (2019). Voor uta-
werknemers 1,90% (2018) en 1,93% (2019).  
Op deze percentages wordt 1,5%-punt in mindering gebracht indien de 

werkgever, voor werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling en 
doorsparen, de werkgeversbijdrage van 1,5% voor de levensloopregeling 
betaalt. 
De afdracht Duurzame inzetbaarheid is met ingang van 1 augustus 2018 niet 
van toepassing voor leerling-werknemers, maar is opgenomen in het brutoloon. 
AL = het aantal loonbetalingsperioden per jaar (12 of 13). 
Voor werknemers die in deeltijd werken moet op de uitkomst van deze formule 
nog de deeltijdfactor worden toegepast. Dit geldt niet voor werknemers van 55 

jaar en ouder die een vierdaagse werkweek hebben op grond van artikel 26a of 
26b. 

2. De afdracht ‘Duurzame inzetbaarheid’ betreft in alle gevallen een volledige 
storting. 
 

Artikel 5 – Vaststelling afdracht spaaruren 
1. De afdracht ‘Spaaruren’ voor bouwplaatswerknemers wordt berekend door 

toepassing van de volgende vier rekenregels: 
 overuren: aantal overuren x (vast overeengekomen uurloon + overwerktoeslag); 
 reisuren: aantal reisuren x garantieuurloon. Hierbij geldt als maximum het 
garantieuurloon van groep A van loontabel I (bijlage 10a); 

 vakantietoeslag: opgebouwde spaaruren x vast overeengekomen uurloon x 8%. 
De uitkomst van de eerste twee berekeningen vormen samen de afdracht 
‘Spaaruren’. De vakantietoeslag spaaruren wordt samen met de reguliere 

vakantietoeslag gestort.  
2. De afdracht ‘Spaaruren’ betreft in alle gevallen een gedeeltelijke storting.  
 

Artikel 6 - Wijze van afdracht  
1. De deelnemer kan kiezen voor een volledige of een gedeeltelijke storting. Dit 

geldt niet voor de afdracht ‘Spaaruren’ en de afdracht ‘Duurzame inzetbaarheid’. 
De afdracht ‘Spaaruren’ betreft in alle gevallen een gedeeltelijke storting en de 
afdracht ‘Duurzame inzetbaarheid’ betreft in alle gevallen een volledige storting.  

2. De afdrachten ‘Dagen’, ‘Vakantietoeslag’, ‘Duurzame inzetbaarheid’ en ‘Spaaruren’ 
worden apart door de werkgever berekend en binnen 14 dagen na afloop van elke 
loonbetalingsperiode op de Tijdspaarrekening van de werknemer overgemaakt. 

3. Bij de afdracht vermeldt de werkgever de loonperiode waarop de afdracht 
betrekking heeft. De uitvoeringsorganisatie zal deze periode overnemen en 
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vermelden bij de storting op de rekening van de werknemer. Het is de werkgever 
niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen. 

4. Over de afdrachten zijn dezelfde heffingen verschuldigd als bij loon- of 
salarisbetalingen uit arbeidsovereenkomst. De heffingen over de afdrachten houdt 
de werkgever in bij de loon- of salarisbetaling. De uit te betalen bedragen uit het 

Tijdspaarfonds aan de deelnemer zijn nettobedragen. 
5. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de werkgever in verzuim. 

Het bestuur is bevoegd vanaf de datum van verzuim rente te vorderen over de 
achterstallige betalingen. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

 
Artikel 7 - Uitbetalen 

1. De gestorte afdrachten zijn vrij opneembaar.  

2. De werknemer kan tussentijds geld van zijn rekening in het Tijdspaarfonds 
opnemen. Op aanvraag van de deelnemer worden gestorte afdrachten door de 
uitvoeringsorganisatie aan hem uitbetaald. Hij moet daartoe via een 
vakbondsconsulent van FNV of CNV Vakmensen opdracht geven. 

3. Gestorte afdrachten van de uta-werknemer worden op aanvraag via internet 
(www.tijdsparenbouw.nl) door de uitvoeringsorganisatie tussentijds aan hem 
uitbetaald. 

4. De uitbetaling heeft plaats op het bankrekeningnummer van de werknemer dat bij 
de uitvoeringsorganisatie bekend is. 

5. De gestorte afdrachten ‘Vakantietoeslag’ en ‘Dagen’ die niet tussentijds zijn 
opgenomen worden in de maand mei van elk kalenderjaar door de 
uitvoeringsorganisatie aan de werknemer uitbetaald zonder dat daarvoor een 
aanvraag behoeft te worden gedaan.  
Echter, de deelnemer kan via internet (www.bter-bouw.nl) aangeven dat hij het 
geld op de Tijdspaarrekening wil laten staan. 

    
Artikel 8 - Administratieve gegevens 

1. De werkgever verstrekt aan de uitvoeringsorganisatie desgevraagd alle gegevens 
die nodig zijn om op naam van de deelnemer de afdrachten te kunnen 
administreren.  

2. De uitvoeringsorganisatie verstrekt de werkgever via internet 
(www.tijdsparenbouw.nl) tijdig instructie wanneer en op welke wijze de gegevens 

moeten worden aangeleverd en hoe de betaling dient te geschieden.  
 

Artikel 9 - Verstrekken van inlichtingen 
1. De werkgever en deelnemer zijn verplicht aan het bestuur of een schriftelijk door 

hem gemachtigd persoon van de uitvoeringsorganisatie alle opgaven en 
inlichtingen te verstrekken die van hen worden verlangd ten behoeve van een 
goede administratie van het Tijdspaarfonds. 

2. Het Tijdspaarfonds stelt via een beveiligde internettoepassing aan iedere 
deelnemer gegevens beschikbaar die betrekking hebben op de Tijdspaarrekening 
van die deelnemer. 

 
Artikel 10 - Hardheidsclausule 

Als de bepalingen in dit reglement in individuele gevallen of in categorieën van 
gevallen leiden tot niet voorziene of onbedoelde gevolgen kan het bestuur een 
afwijkende beslissing nemen die tegemoet komt aan de bedoelingen van deze 

regeling. 
 

Artikel 11 - Slotbepalingen 
Teneinde een efficiënte werking van het Tijdspaarfonds te verzekeren, kunnen door 
het bestuur nadere voorschriften gegeven worden, in overeenstemming met de 
bepalingen van de statuten en dit reglement.  


