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1. Uitzendbepalingen vakkracht/nieuwkomer
Naar aanleiding van de bedenkingen van de ABU/NBBU tegen het
arbeidsvoorwaardenpakket van uitzendkrachten zoals dat in de cao Bouw &
Infra middels de vergewisplicht wordt geregeld, hebben cao-partijen
geconstateerd dat de formulering van artikel 6 en bijlage 2 mogelijk tot
verwarring leidt. Artikel 6 en bijlage 2 zijn daarom aangepast.
Voor de vergewisplicht zoals geregeld in artikel 6 is het onderscheid tussen
nieuwkomers en vakkrachten niet langer relevant. De inlener dient zich
ervan te vergewissen dat de arbeidsvoorwaarden uit bijlage 2 door de
uitzendonderneming worden toegepast op de uitzendkracht, ongeacht of de
uitzendkracht nieuwkomer of vakkracht is.
Het onderscheid tussen nieuwkomer en vakkracht is enkel relevant voor de
pensioenafdracht bpfBOUW of StiPP. Alleen in artikel 85a en 85b in bijlage 2
wordt daarom nog gesproken over deze categorieën uitzendkrachten.
2. Uitzendbepalingen inloopschaal
De ABU/NBBU hebben bedenkingen ingediend tegen het uitsluiten van
uitzendkrachten van de inloopschaal. Cao-partijen hebben deze caoafspraak heroverwogen en besloten uitzendkrachten niet uit te zonderen
van de inloopschalen.
Dit leidt tot aanpassing van artikel 42a, bijlage 2, bijlage 3 deel I tabel 2 en
deel III, bijlage 10a en bijlage 10b.
3. Wijziging DI-budget
Het DI-budget is vanaf 1 januari 2019 vastgesteld op 4,36% voor
bouwplaatswerknemers en 1,93% voor uta-werknemers. Dit leidt tot
aanpassing van artikel 47a, bijlage 3 deel III tabel 4, bijlage 8, bijlage 10a
tabellen per 1 januari 2019 en 1 juli 2019.
2019 (premie ERVD 0,87%,
aanvullingsregelingen 0,22%)
Uta-werknemers (keuze wel of niet in
Tijdspaarfonds te storten)

Budget

Bovenwettelijke vakantiedagen (5 dagen)

VDVT

Vrij opneembare roostervrije dagen (5 dagen)

VDVT

Bijdrage levensloop (1,5%)

DI

Kort verzuim (3 dagen)

VDVT

Vakantietoeslag (8%)
Budget dat beschikbaar komt als gevolg van het
beëindigen van de seniorendagen. (dit deel van
het individueel budget komt gefaseerd
beschikbaar overeenkomstig de gefaseerde
afbouw van de seniorendagen) uitgaande van
een niveau van 1,1273% in 2015, ten opzichte

VDVT
DI

Percentage
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0,26
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van 0,87% in 2019
Budget dat beschikbaar komt als gevolg van de geen verlaging O&Oaanpassingen in de Bedrijfstakeigen regelingen fonds premie (blijft
uit onderhandelingsgresultaat 2015-2017.
0,752%)
DI

0

wg deel premie
aanvullingsregelingen
van 0,285% (2015)
naar 0,11% (2019) DI

0,175

subtotaal

0,43
9,93

totaal DI

1,93

Totaal

4. Overig
Artikel 63
Het recht op EVC is per 1 juli 2017 komen te vervallen.
Artikel 64
Dit artikel is conform het besluit van DB CAO op 16 oktober 2018 inzake de
instructeurscursus gewijzigd.
Artikel 73
In dit artikel was sprake van een foutieve verwijzing die is gecorrigeerd.
Bijlage 3
In deel I tabel 2 heeft een vernummering van leden van artikel 6 en 73
plaatsgevonden.
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