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Bouw- en infrabedrijven

Deze informatie wordt u aangeboden door de organisaties van
werkgevers en werknemers die betrokken zijn bij de CAO voor
de Bouwnijverheid, de ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de
NBBU-CAO voor Uitzendkrachten.

Uitzendbureaus

cao-regels voor uitzendkrachten, Nederlandse
uitzendbureaus en inlenende bouw- en infrabedrijven

Uitzendkrachten

Folder
Uitzendwerk
in de bouw

Uitzendkrachten
U bent in dienst van een Nederlands uitzendbureau en bent geplaatst
bij een bouw- of infrabedrijf. Welke cao-regels gelden voor u?

Voor u geldt de hele
ABU- of NBBU-CAO voor
Uitzendkrachten plus een
deel van de CAO voor de
Bouwnijverheid.

of

Voor u geldt de hele CAO
voor de Bouwnijverheid
(in dat geval valt u
niet onder de ABU- of
NBBU-CAO).

Dan heeft u vanaf uw eerste
dag als uitzendkracht bij een
bouw- of infrabedrijf recht
op het Bouwpakket.
Dit betekent onder meer
dat u hetzelfde loon
ontvangt als een vaste
werknemer van dat bedrijf.

En als u ‘vakkracht’ bent
(dit is een uitzendkracht
met ervaring en/of een
opleiding in de bouw),
heeft u recht op het
uitgebreidere
BouwVakpakket.

In het Bouwpakket en het
BouwVakpakket staat welke
onderdelen van de CAO voor de
Bouwnijverheid voor u gelden.

Uw arbeidsvoorwaarden
staan in de CAO voor de
Bouwnijverheid.

Opmerking
Als u in dienst bent van een buitenlands uitzendbureau, gelden (deels)
andere regels dan in het stroomschema. Zie de brochure Detachering van
buitenlandse werknemers naar de Nederlandse bouwnijverheid. Deze is
verkrijgbaar bij cao-partijen en te vinden op www.tbbouw.nl./cao/05/cao_5_
index.html

Uitzendkrachten

Dit is afhankelijk van de situatie van het uitzendbureau waarvoor u
werkt. Er zijn twee mogelijkheden:

Nederlandse uitzendbureaus
U plaatst uitzendkrachten bij bouw- en infrabedrijven.
Welke cao-regels gelden voor deze medewerkers?

Is uw uitzendbureau
lid van de ABU
of de NBBU?

Welk deel van de
loonsom besteedt
uw bureau aan
uitzendkrachten
bij bouw- en
infrabedrijven?

Voor deze
uitzendkrachten
gelden:

nee

ja

ja

nee

50% of
minder

de hele ABU- of
NBBU-CAO plus een
deel van de CAO
voor de Bouw
nijverheid, namelijk
het Bouwpakket of
het BouwVakpakket.

meer
dan 50%

de hele CAO voor
de Bouwnijverheid
(in dat geval
geldt voor u geen
uitzend-cao).

Opmerkingen
• Voor buitenlandse uitzendbureaus gelden (deels) andere regels dan in het stroomschema.
Zie de brochure Detachering van buitenlandse werknemers naar de Nederlandse
bouwnijverheid. Deze is verkrijgbaar bij cao-partijen en te vinden op www.tbbouw.nl./cao/05/
cao_5_index.html
• Op grond van de CAO voor de Bouwnijverheid mogen bouw- en infrabedrijven
uitsluitend uitzendkrachten inlenen van uitzendbureaus die beschikken over een geldig
NEN-certificaat. Zie www.normeringarbeid.nl. Dit geldt niet voor uitzendbureaus die
onderdeel zijn van een bouwconcern.

Uitzendbureaus

Is uw uitzendbureau
onderdeel van een
bouwconcern?

Bouw- en infrabedrijven
U leent uitzendkrachten in van een Nederlands uitzendbureau.
Welke cao-regels gelden voor deze mensen?

Is dit uitzendbureau
lid van de ABU
of de NBBU?

Welk deel van de loonsom
besteedt dit bureau aan
uitzendkrachten bij
bouw- en infrabedrijven?

Voor deze uitzendkrachten
gelden:

nee

ja

ja

nee

50% of
minder

de hele ABU- of
NBBU-CAO plus een
deel van de CAO
voor de Bouw
nijverheid, namelijk
het Bouwpakket of
het BouwVakpakket.

meer
dan 50%

de hele CAO voor
de Bouwnijverheid
(in dat geval
is geen uitzend-cao
van toepassing).

Opmerkingen
• Voor buitenlandse uitzendbureaus gelden (deels) andere regels dan in het stroomschema.
Zie de brochure Detachering van buitenlandse werknemers naar de Nederlandse
bouwnijverheid. Deze is verkrijgbaar bij cao-partijen en te vinden op www.tbbouw.nl./
cao/05/cao_5_index.html
• Op grond van de CAO voor de Bouwnijverheid mogen bouw- en infrabedrijven uitsluitend
uitzendkrachten inlenen van uitzendbureaus die beschikken over een geldig NENcertificaat. Zie www.normeringarbeid.nl. Dit geldt niet voor uitzendbureaus die onderdeel
zijn van een bouwconcern.

Bouw- en infrabedrijven

Is het uitzendbureau waar
u personeel van inleent
onderdeel van een
bouwconcern?

Bouwpakket en BouwVakpakket
De organisaties van werkgevers en werknemers die betrokken zijn bij de CAO voor de Bouwnijverheid,
de ABU-CAO en de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten hebben afspraken gemaakt over uitzendwerk in
de bouw. Die afspraken zijn vastgelegd in de drie cao’s.
De bepalingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid die voor uitzendkrachten gelden, zijn geclusterd
in twee pakketten:
• Bouwpakket: Dit pakket geldt vanaf de eerste werkdag voor alle uitzendkrachten die
het betrokken uitzendbureau bij bouw- en infrabedrijven plaatst.
• BouwVakpakket: Dit pakket geldt alleen voor ‘vakkrachten’ (uitzendkrachten met ervaring
en/of een opleiding in de bouw). Het bevat een aantal extra bepalingen uit de CAO voor
de Bouwnijverheid, bovenop het Bouwpakket.
Meer informatie over de inhoud van het Bouwpakket en het BouwVakpakket vindt u in de digitale
brochure Uitzendwerk in de bouw. Zie de internetsites van cao-partijen of www.tbbouw.nl.

Welke onderdelen van de Bouw-cao zitten in deze pakketten?
bepalingen uit de CAO
voor de Bouwnijverheid over

Bouwpakket
bouwplaats

uta

bouwplaats

BouwVakpakket
uta

introductie in het inlenende bedrijf

√

√

√

√

arbeidsduur en werktijden

√

√

√

√

deeltijdwerk

√

√

√

√

functie-indeling

√

√

√

√

garantielonen, salarissen en inloopschalen

√

√

√

√

loon-/salarisverhogingen

√

√

√

√

reiskostenvergoeding

√

√

√

√

overwerk(vergoeding)

√

√

√

√

ploegendienst(toeslag)

√

x

√

x

verschoven uren Infra en tijwerk (toeslag)

√

x

√

x

vergoedingen verafgelegen werken

√

x

√

x

werkkleding, helm, gereedschap etc.

√

x

√

x

veiligheids- en arbobepalingen
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√

√

√

buitenlandse werknemers

√

√

√

√

vierdaagse werkweek 55-plus

x

x

√

√

seniorendagen

x

x

√

√

roostervrije dagen / atv

x

x

√

√

bouwpensioen (onder voorwaarden)

x

x

√

√

prestatiebeloning

x

x

√

x

reisurenvergoeding

x

x

√

x

bereikbaarheidsdienst(vergoeding)

x

x

√

x
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