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Onderhandelingsresultaat CAO Afbouw 2015-2017  
 
Partijen betrokken bij de cao Afbouw - de Nederland se Ondernemersvereniging voor 
Afbouwbedrijven (NOA), FNV en CNV Vakmensen - hebbe n op 1 juli 2015 het volgende 
onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe ar beidsvoorwaarden-cao.  
 
Looptijd 
• De nieuwe cao heeft een looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2017. 
 
Inkomen 
• Loonsverhoging: In deze cao-periode vinden de volgende verhogingen over het 

overeengekomen loon en de schalen in de cao plaats: 
o Structureel + 1,0% per 1 september 2015 (dan wel de eerstvolgende loonperiode na 

avv);  
o Structureel + 2,5% per 1 januari 2016; 
o Structureel + 2,5% per 1 januari 2017; 
o Structureel + 0,5% per 1 juli 2017. 

• Loonbetaling bij ziekte: Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt de loonbetaling bij ziekte 
85%, zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar. De wachtdagen (artikel 59, lid 2) 
vervallen. 

 
Reiskosten en reisuren  
De cao wordt op de volgende punten gewijzigd: 
• Artikel 50 - Reiskosten  

1.  De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilig (collectief) vervoermiddel 
wanneer de werknemer, naar het oordeel van de werkgever, voor de uitoefening van 
zijn functie van en naar het werk moet reizen. 

2.  De werknemer heeft recht op een kilometervergoeding van € 0.30 bruto per kilometer 
wanneer de werkgever niet voorziet in een (collectief) vervoermiddel zoals bedoeld in 
het eerste lid van dit artikel en de werknemer gebruik maakt van eigen vervoer.  

3.  De werknemer heeft recht op een kilometervergoeding van € 0.19 per kilometer 
wanneer de werkgever voorziet in een (collectief) vervoermiddel zoals bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, maar de werknemer er in overleg met de werkgever voor 
kiest om gebruik te maken van eigen vervoer. 

4.  Als naar het oordeel van de werkgever de werknemer gebruik moet maken van het 
openbaar vervoer, worden tegen overlegging van het vervoersbewijs de reiskosten 
door de werkgever vergoed. Voor reizen per trein worden de reiskosten voor de 
tweede klas vergoed. 

5.  Een werknemer die in opdracht van zijn werkgever gebruik maakt van zijn eigen auto, 
is verplicht een inzittendenverzekering af te sluiten. De werkgever is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade aan de auto van de werknemer. Partijen adviseren 
werknemers een cascoverzekering te nemen. 

• Artikel 52: Vervallen.  
• Artikel 53 - Reisuren (nieuwe tekst) 

1. Voor de duur van de reis, welke wordt gemaakt met een: 
a.openbaar middel van vervoer; 
b.door de werkgever ter beschikking gesteld vervoermiddel; 
c.eigen vervoermiddel; 
ontvangt de afbouwwerknemer van werkgever een vergoeding van € 10,00 bruto per 
uur, behoudens de eerste 45 minuten van de heenreis en 45 minuten van de 
terugreis per dag, welke niet door de werkgever worden vergoed. Voor de 
afbouwwerknemer, die als bestuurder van een auto met inzittende(n) optreedt, geldt 
dat het eerste halfuur van de heenreis en het eerste halfuur van de terugreis voor 
eigen rekening zijn, daarna wordt eveneens €10,00 bruto per uur vergoed.  
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2. Onder ‘duur van de reis’ als bedoeld in lid 1 wordt verstaan de tijdsduur welke wordt 
gereisd van de woning tot het werk en terug. 

3. Als de totale duur van de werktijd, rusttijd en reistijd, gerekend van het ogenblik van 
vertrek van het vervoermiddel als genoemd in lid 1 tot het ogenblik van terugkomst 
daarvan, per dag meer bedraagt dan 10 3/4 uur wordt de werktijd met het meerdere 
gekort. Over de rusttijd wordt geen loon uitbetaald. De in de normale arbeidstijd 
vallende reisuren worden als arbeidsuren betaald en de overige reisuren worden als 

reisuren betaald. Het voorgaande geldt niet wanneer het dagvenster, zoals bedoeld 
in artikel 16 lid 2 sub b, is verruimd. 

• De bestaande dispensatieregeling voor de reiskosten- en reisurenregeling blijft van 
kracht.  

 
Vakbondscontributie   
• Op verzoek van de werknemer verstrekt de werkgever eenmaal per jaar een vergoeding 

van 50 euro netto in de kosten van de contributie die de werknemer heeft betaald aan 
een werknemersorganisatie die deze cao mede heeft ondertekend.  

• De werknemer overlegt hiertoe de betalingsbewijzen aan de werkgever.  
• Deze cao-afspraak geldt onder voorbehoud van avv. 
 
Arbeidsduur   
In de nieuwe cao wordt een onderscheid gemaakt tussen een basisregeling arbeidstijden en 

een kader waarbinnen op het niveau van de onderneming afspraken kunnen worden 
gemaakt in overleg met de medezeggenschap. Daartoe wordt artikel 16 gewijzigd als 
volgt. 

Artikel 16 
• Lid 2 sub b, de eerste volzin wordt gewijzigd in: De arbeid op de bouwplaats wordt 

gedurende maximaal 7,5 uur per dag verricht in het dagvenster dat loopt van maandag 
t/m vrijdag 6.00 uur tot 18.00 uur.  

• Een lid 7 wordt toegevoegd, met als tekst:  
Indien de bedrijfssituatie daarom vraagt, kan het dagvenster zoals bedoeld in het tweede 
lid onder sub b van dit artikel worden verlengd tot 20.00 uur. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden:  
a. De ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de 

personeelsvergadering - gehoord hebbende de betrokken werknemers - heeft in 
meerderheid ingestemd met de verruiming van het dagvenster; en  

b. Maximaal 3 zaterdagen per jaar zijn werkdagen; en  
c. Er wordt gebruik gemaakt van weekroosters. Het weekrooster is minimaal 5 

werkdagen van te voren bekend gemaakt aan de betreffende werknemers. Bij het 
opstellen van het weekrooster wordt rekening gehouden met de wensen van de 
betrokken werknemer. Het niet honoreren van de wensen van de werknemer is alleen 
mogelijk bij zwaarwegende bedrijfsbelangen; en 

d. Artikel 46 van deze cao is van toepassing als het gemiddeld te werken aantal uren per 
vier weken (150 uur) wordt overschreden; en 

e. De werkgever die gebruik maakt van het verlengde dagvenster, meldt dit bij het 
Technisch Bureau Afbouw. 

 
Vakantiefonds  
• Dit fonds wordt per 31 december 2015 beëindigd.  
• Met ingang van 1 januari 2016 betaalt de werkgever zelf de wettelijke vakantietoeslag en 

het loon over verlofdagen die tot dan toe door het fonds werden betaald.  
• Werkgevers kunnen de extra loonkosten die zij maken voor de overgangsregeling 

seniorendagen declareren bij het O&O-fonds.  
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Aanvullingsfonds werknemersverzekeringen   
• Dit fonds wordt per 31 december 2015 beëindigd.   
• De Wet werk en zekerheid voorziet in een verplichting voor de werkgever om de 

werknemer bij ontslag een zgn. transitievergoeding te betalen. In verband hiermee wordt 
de Aanvulling WW, zoals bedoeld in art.14 Cao-BTER, beëindigd met uitzondering van 
de aanvulling op de pensioenopbouw bij werkloosheid. 

• De eindejaarsuitkering blijft van kracht voor mensen die nu reeds aanspraak kunnen 
maken op een WAO/WIA-uitkering. De aanvullingsregeling geldt niet meer voor nieuwe 
instroom in de WAO/WIA (peildatum 31 december 2015). 
De te handhaven regelingen worden ondergebracht bij het O&O-fonds. De aanvulling 
pensioenopbouw bij werkloosheid, de eindejaarsuitkering WAO/WIA en de 
overgangsregeling seniorendagen worden gefinancierd uit de werknemerspremie die tot 
dan toe naar het Aanvullingsfonds ging. 

 
Aanvullende verzekering opbouw en duur WW  
• Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en de WGA worden 

gerepareerd conform de acht afspraken (waaronder de afspraak over kostenneutraliteit) 
die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van 
de Arbeid van 24 december 2013 en 11 juli 2014 zijn gemaakt.  

• Werkgevers en werknemers nemen beiden 50% van de premie voor hun rekening. 
• Cao-partijen spreken de bereidheid uit zich aan te zullen sluiten bij het op te richten 

Nationale Private Aanvullende WW-fonds, zodra dit fonds zich bekend maakt. Op het 
moment dat er geen Private Aanvullende WW-fonds komt, treden partijen met elkaar in 
overleg.  

 
Toekomstgericht opleidingsmodel  
Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een nieuw opleidingsmodel voor de Afbouw en 
aangepaste arbeidsvoorwaarden voor de BBL-leerlingen. 
 
DUURZAME INZETBAARHEID 
A. Duurzame inzetbaarheid  
In de cao worden afspraken omtrent duurzame inzetbaarheid gemaakt, die ertoe moeten 
leiden dat werknemers 
- goed kunnen functioneren in hun functie 
- in staat gesteld worden om ontwikkelingen in hun vakmanschap bij te houden 
- steeds voldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt, binnen en/of buiten de sector 
- in staat gesteld worden om gezond hun pensioen te halen 
- kosten door uitval en arbeidsongeschiktheid worden teruggedrongen  
 
Met ingang van 2016 zijn ten aanzien van duurzame inzetbaarheid de volgende afspraken 
gemaakt: 
• Elke werknemer heeft ten minste eenmaal in de vijf jaar het recht op een intake en advies 

van Mijn Loopbaan. Hierbij staat de vraag centraal of en zo ja, welke maatregelen 
moeten worden ondernomen om te bewerkstelligen dat de werknemer tot zijn 
pensioenleeftijd gemotiveerd en gezond kan blijven participeren in het arbeidsproces.  

• De re-integratietrajecten voor toeleiding van langdurig zieken naar een baan bij een 
andere werkgever ('spoor 2') worden ondergebracht bij Mijn Loopbaan.  
De uitvoering gebeurt door Savantis i.s.m. re-integratiebedrijf Pre-sense. Op verzoek van 
de 'oude' werkgever kan ook een ander erkend re-integratiebedrijf worden ingeschakeld, 
mits dit bedrijf een gelijkwaardige prijs/kwaliteitverhouding realiseert en gecertificeerd is. 

• Mogelijke uitkomsten van het adviestraject zijn: er zijn geen maatregelen nodig, 
aanpassing van het werkpakket en/of de arbeidsduur in de huidige functie, om-
/bijscholing en/of bemiddeling naar een andere functie binnen of buiten het bedrijf of de 
Afbouwsector. Het betreffende advies is bindend. 
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• Indien uit het advies van Mijn Loopbaan en/of uit een PAGO en/of re-integratietraject 
eerste of tweede spoor blijkt dat dergelijke maatregelen nodig zijn, geven werkgever en 
werknemer hier invulling aan. Voor zover Mijn Loopbaan voorziet in faciliteiten om de te 
nemen maatregelen te effectueren, wordt daar gebruik van gemaakt.  

• Indien uit het advies van Mijn Loopbaan en/of uit een PAGO en/of re-integratietraject 
blijkt dat verkorting van de arbeidsduur in de huidige functie de beste optie is om de 
werknemer duurzaam inzetbaar te houden, komt de werknemer in aanmerking voor één 
extra verlofdag per week (bij deeltijdwerk naar rato). Hierbij geldt de 80/90/100-regeling: 
de werknemer werkt gedurende 80% van zijn werkweek, de werkgever betaalt over de 
extra verlofuren 90% van het overeengekomen loon en de pensioenopbouw blijft 
gebaseerd op 100%. De werkgever kan de loonkosten over de extra verlofuren 
declareren bij het O&O-fonds. In dat geval vervalt het recht op de overgangsregeling 
seniorendagen. 

• De afspraken over duurzame inzetbaarheid worden gefinancierd d.m.v. een 
werkgeverspremie van 0,5% en een werknemerspremie van 0,25% van de loonsom en 
wordt toegepast zolang en voor zover het hiermee gecreëerde jaarbudget dit toelaat.  

• De verantwoordelijkheid van de individuele werkgever voor de re-integratie wordt 
vormgegeven d.m.v. een eigen bijdrage van minimaal € 1.000 per interventie. 

 
B. Overgangsregeling seniorendagen   
• De aantallen extra verlofdagen voor oudere werknemers, zoals bedoeld in art. 20 en art. 

16 lid 6, vervallen met ingang van 1 januari 2016. 
• De werknemer die op 31 december 2015 55 jaar of ouder is en in de sector werkzaam 

blijft, houdt echter recht op het extra aantal verlofdagen, waar hij op dat moment recht op 
heeft. De werkgever betaalt over deze extra verlofdagen 90% van het overeengekomen 
loon door. De pensioenopbouw van de werknemer blijft gebaseerd op 100% van het 
overeengekomen loon. De werkgever kan de loonkosten over de extra verlofdagen voor 
bouwplaatswerknemers declareren bij het O&O-fonds.  

 
Definitie zelfstandige zonder personeel (zzp’er)   
In de cao wordt een definitie van zzp’er opgenomen, waar de volgende elementen deel van 
uitmaken: 
In de cao wordt onder 'zelfstandige' verstaan, de persoon: 
• die in het bezit is van een geldige overeenkomst arbeidsrelatie, zoals bedoeld in deze 

cao; 
• die met de opdrachtgever een afgebakende overeenkomst van opdracht met een 

resultaatverplichting heeft gesloten, waarbij werkzaamheden ook in regie kunnen worden 
uitgevoerd; 

• die zijn werkzaamheden zelfstandig inricht en uitvoert, voor eigen rekening en risico en 
met een winstperspectief; 

• van wie aannemelijk is dat hij in fiscale zin als ondernemer kan worden aangemerkt;  
• die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. 
 
 
NALEVING EN HANDHAVING 
 
A. Uitbreiding werkingssfeer cao 
Om meer uitzendbureaus die actief zijn in de Afbouw onder de Cao Afbouw te brengen, 
wordt de werkingssfeer van de cao op dit punt uitgebreid en zal worden ingezet op 
handhaving van de cao. 
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B. Vergewisbepaling naleving cao   
In de cao wordt - onder voorbehoud van avv - een bepaling met de volgende strekking 
opgenomen:  
• De werkgever is verplicht erop toe te zien dat de bepalingen uit deze cao worden 

nageleefd ten aanzien van alle individuele arbeidsovereenkomsten waarop deze cao 
betrekking heeft.  

• De werkgever is in zijn rol als opdrachtgever verplicht erop toe te zien dat: 
o de relevante bepalingen uit deze cao worden nageleefd ten aanzien van alle 

overeenkomsten van opdracht met zzp’ers en andere onderaannemers; 
o de door hem ingeschakelde zzp’er aan de bovenstaande definitie voldoet en de 

feitelijke situatie waaronder deze wordt ingehuurd overeenstemt met de inhoud van de 
overeenkomst van opdracht; 

o de zzp'er of andere onderaannemer die i.v.m. de opdracht op zijn beurt een zzp'er of 
andere onderaannemer inschakelt, deze eisen in de daartoe te sluiten 
overeenkomst(en) overneemt.  

 
C. Bouw ID-pas  
• Cao-partijen voor de Bouwnijverheid ontwikkelen een Bouw ID-pas. Cao-partijen Afbouw 

sluiten zich hierbij aan en verankeren het verplichte gebruik van deze pas in de cao.  
• In de Bouw ID-pas worden de gegevens vastgelegd van de werknemer en de 

werkgever/inlener, resp. de zelfstandige en de opdrachtgever.  
• Alle arbeidskrachten op de bouwplaats - inclusief zelfstandigen en uitzendkrachten - 

dienen in het bezit te zijn van een Bouw ID-pas. Zij melden zich bij het betreden van de 
bouwplaats met de pas aan. Gefaseerde invoering vanaf 1 januari 2016, afgestemd op 
het implementatieproces in de Bouwnijverheid.  

• Deze cao-afspraak geldt onder het voorbehoud van avv van de verplichtstelling voor de 
werkgever en opdrachtgever om met een Bouw ID-pas te werken. 

 
D. Modelovereenkomst arbeidsrelatie  zelfstandigen   
• De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers wordt naar verwachting per 1 januari 

2016 vervangen door een overeenkomst inzake de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Aan de hand hiervan beoordeelt de Belastingdienst of de 
opdrachtgever loonheffing moet inhouden.  

• Partijen ontwikkelen gezamenlijk een modelovereenkomst voor de Afbouwsector. Na 
goedkeuring door de Belastingdienst wordt deze in de cao opgenomen en ge-upload op 
de Bouw ID-pas. 

• In de modelovereenkomst worden in ieder geval de volgende elementen opgenomen:  
o De opdrachtgever en zelfstandige gaan een duidelijk afgebakende opdracht aan ten 

aanzien van de werkzaamheden. De zelfstandige heeft hierbij een 
resultaatverplichting. 

o De zelfstandige beschikt in verband met veiligheidseisen op de bouwlocaties over 
een VOL/VCA-certificaat en eventueel andere noodzakelijke certificaten in verband 
met toegang tot de locatie of de uitvoering van werkzaamheden. 

o De zelfstandige is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden in overleg met de 
opdrachtgever. 

o Inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
o Aansprakelijkheidsverzekering. 

• Vanaf de totstandkoming van de modelovereenkomst wordt een periode van twee jaar 
genomen waarin het gebruik wordt gestimuleerd. Daarna wordt de modelovereenkomst 
verplicht gesteld. In het geval bij controle geen modelovereenkomst wordt overlegd, is 
een schadevergoeding verschuldigd.  

• Deze cao-afspraak geldt onder voorbehoud van avv. 
  



Onderhandelingsresultaat Afbouw 2015-2017 6

E. Cao Nalevingscontrole  
Cao-partijen hebben al eerder besloten om effectiever naleving van de cao te bevorderen. 
Daarvoor wordt het LEA (Loket Eerlijke Afbouw) in het leven geroepen en worden sector-
middelen aangewend voor nalevingscontroles. Hiertoe zal een nieuw artikel worden 
toegevoegd. Protocol 5 uit de cao 2013-2014 inzake naleving en inzet MOM is daarmee 
geëffectueerd. 
  
Garantiebanen arbeidsgehandicapten   
• Partijen nemen hun aandeel in de afspraak uit het sociaal akkoord om garantiebanen 

voor arbeidsgehandicapten te creëren.  
• Zij bevorderen dat er in de Afbouwsector ten minste 60 garantiebanen komen voor 

Wajongers met verdiencapaciteit, mensen met een WSW-indicatie op de wachtlijst en 
arbeidsgehandicapten met een arbeidsbeperking die vallen onder de Participatiewet. 

 
Premie 55+/55- 
De premie 55+/55- van 2,7% van de pensioengrondslag vervalt per 1 januari 2016. De 
premie 55+/55- van 8,3% van de loonsom wordt per 1 januari 2016 4,9% en vervalt geheel 
m.i.v. 1 januari 2017 tenzij cao-partijen anders besluiten. 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend te Zeist op 1 juli 2015, namens 
 
NOA    FNV       CNV Vakmensen 
 
 
 
 
 
 
J.J.F. van de Kant  P.H. Roos    R. van Dijk  


