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Overzicht gewijzigde cao-bepalingen cao Bouw & Infra 2020 1 
 

oud 
artikel 

titel / onderwerp nieuw 
nr. 

wat is veranderd? motivering 

Algemeen - Prestatiebevorderend systeem in 
relatie tot loon over niet gewerkte 
dagen; 
- Voltijd en deeltijd; 
- Bruto/netto bedragen.  

10.13.4 Deze veelvoorkomende 
bepalingen zijn op één punt 
samengebracht.  
 

Voorkomen herhalingen. 

1 - Bouwcombinatie 
 
 
- Payrolling en payrollkracht 

10.1 Definitie toegevoegd. - Verduidelijkt wat onder bouwcombinatie wordt 
verstaan.  
 
- In verband met het toevoegen van een vergewisplicht 
voor payrollkrachten zijn de definities van payrolling en 
payrollkracht opgenomen in de cao. 

1 lid 11 c-
e 

Werkingssfeer: niet als werknemer 
worden beschouwd: de 
vertegenwoordiger, acquisiteur, 
coördinator opleidingsbedrijf, 
handelsreiziger, waker en portier e.d. 

10.3.3 Deze uitzonderingen zijn 
geschrapt. 

Geharmoniseerd met de verplichtstellingstekst van 
bpfBOUW. Deze functies zijn in de 
verplichtstellingsbeschikking niet uitgezonderd.  
 

1 lid 13 Definitie infrastructurele werken 2.4.1, 2e 
alinea 

definitie uitgebreid met 
kunstwerken. 

Doet recht aan de praktijk. 

2 lid 3 Uitzendondernemingen 10.2.4 Definitie concern en paritair 
afgesproken arbeidspools 

Geharmoniseerd met verplichtstelling bpfBOUW 

5 Onderaanneming 10.5 - Vergewisplicht bouwcombinaties 
toegevoegd. 
 
 
 

- Verduidelijkt dat de werkgever die onderdeel is van een 
bouwcombinatie een vergewisplicht heeft ten aanzien van 
de onderaannemers van die bouwcombinatie indien de 
bouwcombinatie zelf geen werknemers in dienst heeft. 
 
- N.a.v. toevoegen vergewisplicht voor payrollkrachten. 

 
1 Gebaseerd op vergelijking cao Bouw & Infra 2018/2019 versie 29/03/2019 en cao Bouw & Infra versie 29/07/2020. 
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- Onderaannemer werkgever van 
een payrollkracht toegevoegd 
 
- lid 4b geschrapt en uitzondering 
10.5.3 2e alinea toegevoegd: 
verplichting wg om in 
overeenkomst met 
onderaannemer te bepalen dat 
‘voor de onderaannemer die op 
zijn beurt een onderaannemer 
inschakelt, dezelfde bepalingen 
gelden als in dit artikel aan de 
werkgever zijn opgelegd’.  
 

 
 
- Verduidelijkt dat de verplichting t.a.v. de 
onderaannemingsovereenkomst alleen geldt als de cao 
Bouw & Infra ook voor de onderaannemer geldt.  

6 Inlenen van uitzendkrachten 10.6 - Vergewisplicht bouwcombinatie 
toegevoegd. 
 
 
 
- Verplichting inlener om 
informatie over de 
arbeidsvoorwaarden te 
verschaffen aan de 
uitzendonderneming toegevoegd. 
 
- Vergewisplicht bij payrolling 
toegevoegd 

- Verduidelijkt dat de werkgever die onderdeel is van een 
bouwcombinatie een vergewisplicht heeft ten aanzien van 
de uitzendkrachten van die bouwcombinatie indien de 
bouwcombinatie zelf geen werknemers in dienst heeft. 
 
- Volgt uit artikel 12 Waadi. 
 
 
 
 
 
- Met ingang van 1/1/2020 heeft een payrollkracht op 
grond van de wet (art. 8a Waadi) recht op ten minste 
dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor 
werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige 
functies in dienst van de onderneming waar de 
terbeschikkingstelling plaatsvindt. In de cao is daarom - 
naast de bestaande vergewisplicht voor uitzendkrachten - 
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een vergewisplicht voor werkgevers voor payrollkrachten 
toegevoegd. 

7 Buitenlandse werknemers 10.4.1 Geactualiseerd. Geactualiseerd en verduidelijkt wanneer welke bijlage van 
toepassing is. Wanneer werkgevers uit EU-lidstaten 
tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren, is van 
rechtswege de ‘harde kern’ van algemeen verbindend 
verklaarde (avv’de) cao-bepalingen op die gedetacheerde 
werknemers van toepassing. Vanaf 30 juli 2020 geldt voor 
detacheringen die langer dan 12 respectievelijk 18 
maanden duren, dat de zogenaamde ‘uitgebreide harde 
kern’ van arbeidsvoorwaarden (nagenoeg de gehele avv’de 
cao) van toepassing is.  

15 lid 3 ‘Is bij het inwerkingtreden van deze cao 
een onderwerp zowel geregeld in de 
cao als in de onderneming? Dan gaat de 
cao-regeling voor op de 
ondernemingsregeling voor zover de 
cao-regeling gunstiger is voor de 
werknemer. 

10.13.3 Geschrapt. Overbodig, gelet op cao-art 15 lid 1 / nieuw 10.13.3. 

17 lid 4  Verbod inlenen uitzendkracht 1.3.5 Verbod geldt ook voor inlenen 
payrollkracht 

N.a.v. toevoegen payrollkracht. 

19 lid 6 
 

Beroepsarbeid voor derden in vrije tijd 
(bouwplaats) 

1.4.4 
 

Ook van toepassing verklaard op 
uta. Zie 1.5.4. 

Geharmoniseerd overeenkomstig bouwplaatswerknemer: 
geen ratio voor onderscheid. 

20a lid 7 Opzegtermijn: Uitzonderingspositie 
Chauffeurs. 

1.6.2 
1.6.3 

Geschrapt m.i.v. 1/1/2019. Uitzondering is niet meer relevant omdat de 
opzegtermijnen nu gelijk zijn aan die van de wet.  

20a lid 14 Industriële steigerbouw 7.5 Bepalingen cao-art 20a lid 14, cao-
art 56 lid 2 en cao-art 73 lid 10 
samengevoegd. 

Om de historische context van deze afspraken boven tafel 
te houden. Verplaatst naar de nieuwe cao Onwerkbaar 
weer Bouw & Infra. 

20a en 
bijlage 5 

Afwijkende opzegtermijn bij 
faillissement 

1.6.2 Geschrapt. Bouwplaats en uta geïntegreerd in nieuw 1.6.2; verschillen 
tussen beide geminimaliseerd. Is ook wetgeving. 
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20b lid 
12 

Beëindiging arbeidsovereenkomst van 
rechtswege bij bereiken Aow-leeftijd 
(uta) 

1.6 Geschrapt. Cao-partijen laten de keuze om de arbeidsovereenkomst 
te beëindigen of voort te zetten aan de individuele 
werkgever en werknemer. Het voorschrijven dat de 
bestaande arbeidsovereenkomst hoe dan ook eindigt, is 
niet praktisch, ontmoedigt doorwerken en sluit niet goed 
meer aan bij huidige wet-/regelgeving. 

25 lid 4 Deeltijd: recht op verlof rondom 
overlijden, reiskosten en reisuren 
bouwplaatswerknemer is ‘naar rato 
aantal gewerkte dagen per week’ 

3.5.1/2 
 
5.9.1,  
5.10 

- Verlof rondom overlijden: 
gewijzigd in ‘naar rato 
arbeidsduur’. 
- Reiskosten en reisuren 
bouwplaatswerknemers: gewijzigd 
in ‘onverkort van toepassing’. 

- Ratio van oude bepaling ontbreekt. Nu geregeld zoals bij 
vakantie, (extra) roostervrij en kort verzuim. 
 
 
- De werknemer heeft recht op een volledige vergoeding 
per gewerkte dag.  

25 lid 5 Deeltijd uta 10.13.4 
 
 
 
5.4.2; 
5.12.1, 
5.18.1 

(a) Systematiek aangepast aan 
bouwplaatswerknemer: cao-
bepalingen zijn onverkort van 
toepassing, tenzij anders is 
vermeld.  
(b) Net als bij bouwplaatswerk-
nemer worden de vergoedingen 
voor EHBO/BHV, ziektekosten 
en vakbondscontributie bij 
deeltijd volledig betaald. 

(a) Vereenvoudiging. Inhoud is ongewijzigd. 
 
 
 
 
(b) Geharmoniseerd overeenkomstig 
bouwplaatswerknemer: geen ratio voor onderscheid. 

26a lid 2f 
en 26b lid 
2f 

Vierdaagse werkweek: aantal weken vijf 
dagen werken  

6.5.3 Verschil tussen bouwplaats en uta 
geschrapt. 

Verschil dateert uit de tijd dat de uta-werknemer minder 
seniorendagen had. Door de overgangsregeling van 3.3 is 
er geen reden meer dit verschil te handhaven. 

30a lid 3 Toeslag bijzondere uren bij tijwerk: 
'doch de normale arbeidsduur niet 
wordt overschreden'. 

 Geschrapt. Het gaat hier om bijzondere uren, dus uren buiten het 
dagvenster. Overwerk is elders geregeld. 

30b lid 5 Nachtwerk in het heibedrijf  Geschrapt. Komt in de praktijk niet (meer) voor. 

32 lid 1a Verschoven uren infra 2.4.2, 2e 
alinea 

Werken buiten grenzen 
dagvenster basisregeling is nu ook 

In de praktijk beter werkbaar.  
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mogelijk als WG en WN dit na 
begin dienstverband afspreken. 

32 lid 3d 
en e 

Verschoven uren; oudere regelingen 2.4 Geschrapt. Niet meer relevant. Oudere regelingen moeten jaren 
geleden al zijn aangepast. 

35a lid 2, 
6 
35b, lid 2, 
4 

Aantal vakantiedagen bij dienstverband, 
korter dan 12 maanden 

3.1.1, 4e 
en 5e 
alinea 

Afrondingsregels geschrapt. Regels voor bouwplaats- en uta-werknemers waren 
verschillend, zonder ratio. Nu alle afrondingsregels voor 
dagen uit de cao geschrapt.  

35a lid 7a  
35b lid 5 

Vaststellen vakantiedagen: werkgever 
doet dit conform wensen werknemer. 
Daarvan afwijken mag i.v.m. 
continuïteit bedrijfsproces. 

3.1.4 Toegevoegd dat werkgever 
afwijking schriftelijk aan 
werknemer moet melden, binnen 
twee weken nadat werknemer 
wensen kenbaar heeft gemaakt. 

Dit is conform de wet, art 7:638 BW lid 2. 

35b lid 1 Opbouwperiode vakantiedagen uta 3.1.1, 2e 
alinea 

Geschrapt dat de WG bij uta een 
andere opbouwperiode dan 
kalenderjaar kan vaststellen. 

Niet (meer) relevant. 

35b lid 6 - Opnemen van vakantie uta, 'ten 
minste 15 dagen aaneengesloten'  
- Werknemer geeft vrije bestemming 
aan resterende aantal vakantiedagen, 
gelet op BW. 

3.1.6 
 
3.1.4 

- Gewijzigd in 'ten minste 3 
weken aaneengesloten'. 
- Geschrapt. 

- Verduidelijking bestaande cao-tekst. 
 
- Geen toegevoegde waarde. Volstaan met: 'De werkgever 
stelt de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de 
werknemer, tenzij....' (conform 35b lid 5). 

36a lid 4b Roostervrij en ziekte 3.2.4, 2e 
en 3e 
alinea 

De regel dat de WG bij ziekte op 
een roostervrije dag kan besluiten 
dat de WN die dag op een ander 
moment mag opnemen, geldt nu 
ook voor vrij opneembare dagen.   

Geen ratio voor onderscheid. 

36b lid 3 Vaststelling roostervrije dagen conform 
verzoek werknemer 

3.2.3, 1e 
alinea 

- Geschrapt is de toevoeging voor 
uta dat het verzoek 2 weken 
vooraf moet zijn gedaan; 
- Toegevoegd bepaling conform 
3.1.4, 2e alinea. 

Geharmoniseerd overeenkomstig bouwplaatswerknemer; 
voorwaarde uta stond op gespannen voet met 
uitgangspunt 'conform verzoek werknemer'. 

38 Kort verzuim: wettelijk geboorteverlof 3.6.6 Geactualiseerd. Aangepast aan Wet arbeid en zorg. 
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Uitgebreid met extra geboorteverlof (WIEG) 

39 lid 2 Verlof stervensbegeleiding: aansluitend 
recht op onbetaald verlof; werkgever 
moet meewerken. 

3.5.1 Beide elementen geschrapt. 'Aansluitend' is niet noodzakelijk. En wet is recht, dus 
werkgever moet al meewerken. 

41a lid 1 Iedere vakvolwassene wordt ingedeeld 
in een functiegroep. 

1.2.1 Gewijzigd in 'iedere 
bouwplaatswerknemer wordt 
ingedeeld'. 

Oude bepaling was onlogisch en in strijd met cao-art. 17 
lid 1, resp. nieuw 1.3.1. 

41b lid 2 Functie-indeling uta: rol 
indelingscommissie 

 Rol commissie geschrapt. Vrijblijvende bepaling, dus overbodig. 

42a lid 2   Toeslag voorman, leermeester, 
instructeur 

5.6 en 
5.16 en 
inleiding 
bijl. 1.2 

- Aparte bedragen voor voorman 
steigerbouw. 
 
 
 
- Anti-cumulatieregel toegevoegd. 

- De voorman steigerbouw wordt voortaan - conform 
functie-indeling - beloond volgens functiegroep E. Zijn 
voormantoeslag is daarom zodanig vastgesteld, dat zijn 
totale beloning per saldo gelijk is aan garantieloon D + 
toeslag. 
- Dit was de intentie van de cao-afspraak, maar die was 
nog niet expliciet in de cao vermeld. 

42a lid 4 Werktuigbouwkundige opleidingen 
(garantieloon) 

4.3 Geschrapt. De deelkwalificaties komen niet langer (onder deze naam) 
voor.  

42a lid 4-
5; 
42b lid 1 
42c lid 1 

Garantielonen bbl 2 en 3 4.3.1, 
4.4.2 

Net als voor bbl 3 geldt nu ook 
voor bbl 2 dat het moet gaan om 
een opleiding in één van de drie 
genoemde domeinen. 

Geharmoniseerd overeenkomstig bbl 3: geen ratio voor 
onderscheid. 

42a lid 7 
42 lid 6 

Inloopschalen/starttabellen bouwplaats 
en uta 

4.5.1 
4.11 

- Voorwaarden voor uta 
gelijkgesteld aan die voor 
bouwplaats, m.u.v. de 
uitzondering tijdens bbl en met 
diploma 

Geharmoniseerd: geen ratio voor onderscheid. 

42a lid 7a SOMA-college 4.5.1 Geschrapt. Valt onder bbl 2/3. 

42c lid 5 Garantieloon in bbl 3 4.4.3 De beperkingen 'op of na 
1/2/2017' en 'zonder diploma bbl 
2' zijn geschrapt. 

De praktische betekenis van deze beperkingen is 
waarschijnlijk uiterst gering. Iemand met diploma bbl 2 
start niet met 3-jarig bbl 3. 
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42c lid 9 Werktuigbouwkundige opleidingen 4.4.2 Geschrapt De deelkwalificaties komen niet langer (onder deze naam) 
voor.  

43 lid 2 De werkgever betaalt een salaris tussen 
het minimum en het maximum van de 
geldende salarisschaal. 

 Geschrapt. Overbodig, gelet op de salaristabellen. 

43 lid 5a Salarisstructuur uta 1.2.2 Elementen die werkgever daarbij 
kan betrekken, zijn geschrapt. 

Vrijblijvend, dus overbodig. Inleidende zin lid 5a is 
opgenomen in 1.2.2. 

43 lid 5b Doorgroei in salaris uta 4.8.2 2e volzin geschrapt. Onnodig ingewikkeld. 

44 Loon- en salarisverhogingen 4.12 Verduidelijkt dat deze 
verhogingen niet alleen betrekking 
hebben op de tabellonen/-
salarissen, maar ook op de 
feitelijke beloning. 

Verduidelijkt dat gaat om verhoging van de feitelijke 
lonen. 

49 lid 2 Loonbetaling bouwplaats   Geschrapt: Als dienstbetrekking 
eindigt op andere dag dan betaal-
dag: loon op volgende betaaldag. 

Overbodig. 

51 Reisurenvergoeding bouwplaats bij 
verafgelegen werken 

5.13 De vergoeding is tevens van 
toepassing verklaard op het reizen 
tussen het werk en de tijdelijke 
verblijfplaats. 

Aangepast naar analogie van cao-art. 50 lid 5 (reiskosten). 

55 lid 3 Dienstwoning machinist  Geschrapt Voor zover bekend niet meer relevant.  

56 lid 1 Winterkleding 7.3.3 'Indien de werkgever besluit door 
te werken op vorstdagen' is 
gewijzigd in 'Werkt de werknemer 
tijdens vorst?' 

(a) Het begrip vorstdag was ten tijde van het Risicofonds 
gedefinieerd als een dag tijdens de winterperiode waarop 
vorst optreedt. Het begrip vorstdag heeft inmiddels een 
andere definitie (zie cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra). 
Daarom is ‘vorstdag’ gewijzigd in ‘tijdens vorst’. (b) Bij 
het Risico-fonds was het mogelijk voor werkgevers om 
vorstdagen te declareren. De werkgever kon kiezen voor 
verschillende eigenrisicoperiodes. De werkgever kon ook 
besluiten om tijdens de vorstdagen door te laten werken. 
In de huidige cao is het besluit van de werkgever niet 
meer relevant. 
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56 lid 2 Industriële steigerbouw 7.5 Bepalingen cao-art 56 lid 2, cao-
art 20a lid 14 en cao-art 73 lid 10 
samengevoegd. 

Om de historische context van deze afspraken boven tafel 
te houden. Verplaatst naar de nieuwe cao Onwerkbaar 
weer Bouw & Infra. 

58 a en b EHBO en BHV 5.4 - Koppeling EHBO - Oranje 
Kruis losgelaten en gewijzigd in 
'erkend EHBO-diploma. Tevens 
'erkend' toegevoegd aan BHV-
diploma.  
- Regeling uta nu conform 
bouwplaats, maar voor beide 
alleen als op verzoek WG; EHBO 
en BHV gelijkgesteld; kunnen 
cumuleren. 
- Jaarlijkse oefenlessen uit 58a lid 
3 geactualiseerd 

- Opleidingsveld is veranderd. 
 
 
 
 
-  Harmonisering: geen ratio voor onderscheid. 
 
 
 
 
- Geldigheid EHBO 2 jaar; BHV 1 jaar. 

64 lid 9; 
65 lid 9  

Leermeester: voldoet aan eisen SBB, 
cursus leermeester en verplichte 
nascholing. 

6.1.6 en 
10.1 

SBB geschrapt. In nieuw 10.1 
cursus en nascholing vervangen 
door een geldig(e) leermeester-
certificaat en -pas. Aan nieuw 
6.1.6 toegevoegd: (a) werkgever 
stelt leermeester aan die diploma 
of ervaring heeft in 
opleidingsberoep; (b) werkgever 
betaalt cursus- en verletkosten en 
kan daar vergoeding voor krijgen. 

Actualisering en invulling omissies. 

67 lid 3 BOL: de WEB stelt gebruik bpvo 
verplicht. 

 Geschrapt Is wettelijk geregeld. 

70c lid 4 Werkdruk uta  7.4.1 Cursus stressbestendigheid 
geschrapt 

Is geen recht of plicht en wordt niet meer vergoed. 

73 lid 10 Onwerkbaar weer bouwplaats  Geschrapt toets door Weerverlet-
bestrijding op verzoek werkgever 
als werknemer is gestopt. 

Geschrapt bij overgang naar Volandis. 
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73 lid 11 
 

Industriële steigerbouw 7.5 Bepalingen cao-art 73 lid 10, cao-
art 20a lid 14 en cao-art 56 lid 2 
samengevoegd. 

Om de historische context van deze afspraken boven tafel 
te houden. Verplaatst naar de nieuwe cao Onwerkbaar 
weer Bouw & Infra. 

73 lid 13-
14 

Uitzonderingen loondoorbetaling bij 
onwerkbaar weer 

7.5 Geschrapt. UWV verstrekt in deze gevallen geen ww-uitkering. Geen 
praktijkgevallen bekend.  

73 en 74 Regeling bpw en regeling onwerkbaar 
weer 

7.5 Overgebracht naar de nieuwe cao 
Onwerkbaar weer Bouw & Infra.  
In bepalingen over wso (10.8), 
dispensatie (10.10), naleving 
(10.11) en geschillen (10.12) en 
bijlage 9 (reglement dispensatie) 
en 10 (reglement geschillen) is de 
cao Onwerkbaar weer Bouw & 
Infra toegevoegd. 

Geregeld in nieuwe cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra. 
Volstaan met kapstokbepaling die verwijst naar deze 
nieuwe cao. 

85a lid 2 
85b lid 2 

Premiebedragen pensioen  Geschrapt Staat al in de reglementen bpfBOUW. 

Bijl. 2 Uitzendwerk Bijl. 7 - Inleiding toegevoegd. 

- Verwijzing bijl. 3 (buitenlandse 
werknemers) geschrapt, met 
uitzondering van 4.2 t/m 4.5, 
5.18 en 7.3. 

- 1.2: verduidelijkt dat met de 
‘werkgever’ de 
‘uitzendonderneming’ wordt 
bedoeld. 

- 1.2.4: geheel n.v.t. 

- 2.3: nadere voorwaarden 
kaderregeling n.v.t. 

- 3.2 en 3.3: Waarde van een 
(e)rvd toegevoegd. Een uzo kan 
o.g.v. de uitzend-cao kiezen adv 
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in tijd of geld te compenseren. 
De inleen cao is bepalend voor 
de omrekening naar geld. Bij 
het ontbreken van duidelijkheid 
noemt artikel 17 uitzend-cao 
een eigen methodiek, die in de 
praktijk tot verschillende en 
onjuiste berekeningen leidt. 

- 3.3.4: tweede bullet toegevoegd 
(ziek op roostervrije dag). 

- 5.1 (beroepschauffeur) 
toegevoegd. 

- 5.11 (steenzetters) toegevoegd. 

- 5.13.6: afwijkende regeling OR 
n.v.t. 

- 5.14 (verhuiskosten) n.v.t.  
 

Bijl. 3 Werknemers met een 
arbeidsovereenkomst naar buitenlands 
recht 

Bijl. 6 - Inleiding toegevoegd. 

- Verwijzing naar artikel 6 en bijl. 
2 (vergewisplicht 
uitzendkrachten) geschrapt. 

- 1.2: vereenvoudigde functie-
indeling 
bouwplaatswerknemers 
geschrapt. 

- 1.2.4: geheel n.v.t. 

- 2.2 en 2.3: verduidelijkt hoe 
kaderregeling werkt in 
buitenlandse situatie. 
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- 3.2.4 (roostervrij en ziek) voor 
bouwplaatswerknemer 
toegevoegd.. 

- 3.6.7 (regels voor opnemen 
kort verzuim) toegevoegd. 

- 4.7.2, derde bullet, eerste 
gedachtestreepje (opgave saldo 
vrije dagen) toegevoegd. 

- 10.13.4 (terminologie en 
uitgangspunten) toegevoegd.  

Bijl. 9a-1 Passage over de prestatietoeslag onder 
Groep B, functie 45, Opperman 
bestratingen. 

4.6.2 Geschrapt. Dit staat reeds (in andere bewoordingen) in 4.6.2. 

Bijl. 10a  Loontabel II: Loon voorman, 
leermeester, instructeur (incl. toeslag) 

5.6, 5.16 Geschrapt. Deze toeslagen zijn verwerkt in nieuw hoofdstuk 5. Zie 
5.6 en 5.16. 

Bijl. 11 - Intredekeuring 
- Pago  
 
 
 
- Ago-jongeren 

- 1.1 
 
 
- 7.1.5 
 
 
 
 
- 7.1.3 

- Intredeonderzoek toegevoegd. 
 
 
- Begin- en eindleeftijden 
gewijzigd 
- Leeftijden uta gelijkgesteld aan 
die voor bouwplaats. 
 
- Leeftijdsgrens 19 jaar 
toegevoegd 

- Sluit aan op de bestaande praktijk. Verschil tussen de 
verplichte intredekeuring en het vrijwillig 
intredeonderzoek. 
- 16 jaar vervallen. Dan geldt vaak al een intredekeuring. 
In plaats daarvan 64 jaar toegevoegd. Deze 
leeftijdscategorie heeft groter belang bij het PAGO.  
 
- Geharmoniseerd overeenkomstig 
bouwplaatswerknemer: geen ratio voor onderscheid. 
 
- Leeftijdsgrens was in de praktijk 20 jaar. In Arbobesluit, 
waar Ago-J op is gebaseerd wordt voor jongeren een 
leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd. Gekozen voor 
leeftijdsgrens van 19 jaar, mede gelet op start PAGO 
vanaf 20 jaar. Een jongere die nieuw is in de sector zal 
veelal eerst een intredekeuring krijgen, vervolgens na 1 
jaar te hebben gewerkt kan de wn vrijwillig deelnemen aan 
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het Ago-J en vanaf 20 jaar wordt de werknemer 
uitgenodigd voor het PAGO.  

Bijl. 12, 
punt 3.3 

Toetsing van de RI&E:  
(a) Vrijstelling voor werkgevers die (1) 
voor minder dan 40 u/week werk laten 
verrichten of (2) minder dan 26 
werknemers hebben. 
(b) Voorwaarde is dat hij gebruik heeft 
gemaakt van de RI&E MKB....(etc.)... 
of een ander model van partijen dat is 
geregistreerd op www.rie.nl. 

7.2.3 In 7.2.3 is deel (a) overgenomen, 
maar is deel (b) gewijzigd: vermeld 
is nu dat alleen voor de werkgever 
met max. 25 werknemers de voor-
waarde geldt dat hij gebruik heeft 
gemaakt van de RI&E 
Bouwnijverheid of een ander 
model dat door cao-partijen is 
goedgekeurd en geregistreerd bij 
www.rie.nl.  

Deel (a) is juist. Maar alleen voor werkgevers met max. 25 
werknemers geldt de wettelijke voorwaarde dat gebruik is 
gemaakt van een model van partijen dat is geregistreerd 
bij www.rie.nl. Voor de Bouw & Infra is dat op dit 
moment alleen de RI&E Bouwnijverheid.  

Bijl. 12, 
punt 3.1 

Preventiemedewerker voldoet ten 
minste aan competentieprofiel RI&E 
MKB. 

7.2.4 RI&E MKB is vervangen door 
RI&E Bouwnijverheid. 

Zie motivering bij de voorgaande wijziging. 

Bijl. 14 Reglement Dispensatie Bijl. 9 Commissie meer ruimte om 
dispensatieverzoek af te wijzen 

Verduidelijking van bestaande praktijk. 

nieuw 
bijl. 10 

Reglement geschillen Bijl. 10 Dit reglement is van de cao BTER 
verplaatst naar de cao Bouw & 
Infra. 

De cao Bouw & Infra is een logischer plaats dan in de cao 
BTER. 

 


