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Betreft 

cao-beoordeling 

Geachte mevrouw, 

In het besluit van 4 april 2016, UAW Nr. 11749, heeft de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid bepalingen van de cao Bouw & Infra 2016/2017 algemeen verbindend verklaard.  

 

Deze bepalingen heb ik beoordeeld op fiscale aspecten van de loonheffingen. Het doel hiervan is onder 

meer dat werkgevers zo goed mogelijk in staat zijn om hun fiscale verplichtingen na te komen. Ik heb 

de beoordeling beperkt tot de in mijn ogen belangrijkste fiscale aspecten. In de bijgevoegde rapportage 

informeer ik u over het resultaat van deze beoordeling. Wellicht ten overvloede vermeld ik dat u aan 

deze beoordeling alleen vertrouwen kunt ontlenen voor zover ik fiscale aspecten expliciet benoem. De 

beoordeling heeft plaatsgevonden naar de wet- en regelgeving zoals die geldt per 1 januari 2017. Ik 

verzoek u om de cao-partijen van de inhoud van deze brief op de hoogte te stellen. 

 

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Indien u vragen of opmerkingen heeft, 

kunt u mij bereiken op bovengenoemd doorkiesnummer. Uiteraard kunt u ook bij mij terecht als u 

informatie wenst over de fiscale aspecten van niet in deze beoordeling genoemde cao-bepalingen. 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Belastingdienst/kennisgroep CAO 

namens de inspecteur 

 

 

 

 

 

Belastingdienst/Kantoor Rotterdam 
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Bijlage 

In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2017, uitgave januari (hierna: 

Handboek). U kunt het Handboek raadplegen op of downloaden van de internetsite van de 

Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Uiteraard vindt u hier ook steeds het laatste nieuws, waarover 

u zich ook door middel van een rss-feed kunt laten informeren. De door de Belastingdienst uitgevoerde 

cao-beoordelingen zijn ook te vinden op www.belastingdienst.nl (zoekterm “cao-beoordelingen”). 

 

 

Artikel 1 lid 6 (e.v.)  Werknemer 

De cao hanteert een eigen definitie voor het begrip werknemer. 

 

De fiscale regelgeving kent een (ander) werknemersbegrip.  

 

De regels van de loonheffingen zijn van toepassing op alle arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking 

zijn aan te merken. In de loonheffing spreken we meestal van een inhoudingsplichtige. Bij de 

premieheffing werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet spreken we meestal van werkgever. 

In deze beoordeling gebruik ik de term werkgever ook voor de inhoudingsplichtige. Ik verwijs naar 

paragraaf 1 van het Handboek. 

Het Handboek beschrijft verschillende situaties waarin ook sprake is van inhoudingsplicht voor 

bijvoorbeeld vakantiewerkers, handelsagenten, situaties van aanneming van werk (en de hulpen daarbij) 

en stagiairs. Ik verwijs naar paragraaf 16 van het Handboek. 

 

De cao merkt ook een arbeidskracht die met een opdrachtgever een overeenkomst van opdracht sluit 

aan als werknemer, als hij geen ondernemer of zelfstandige zonder personeel is. 

 

Sinds  1 mei 2016 geldt de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA). De opdrachtgever en de 

opdrachtnemer moeten zelf vaststellen of sprake is van inhoudingsplicht. De Belastingdienst publiceert 

voorbeeldovereenkomsten DBA. Met deze overeenkomsten krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers 

zekerheid vooraf over de loonheffingen. Deze zekerheid geldt alleen als de opdrachtnemer conform de 

overeenkomst werkt. Ik verwijs u naar de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/var. 

 

 

Artikel 6 onderdeel 9 Uitzendarbeid en inleen uitzendkrachten 

Het inlenende bouwbedrijf mag in beginsel alleen gebruik maken van SNA gecertificeerde 

uitzendbureaus. 

 

Uitzendkrachten zijn in echte of fictieve dienstbetrekking bij de uitlener (het uitzendbureau) als aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan. Het uitzendbureau moet daarom de loonheffingen inhouden, 

aangeven en afdragen. Ik verwijs naar paragraaf 16.19 van het Handboek. De inlenende werkgever kan 

overigens aansprakelijk worden gesteld voor, onder meer, de loonheffingen die betrekking hebben op de 

door de uitzendkracht verrichte werkzaamheden.  

De inlenende werkgever kan zich tegen aansprakelijkheid beschermen door de door de uitlener 

verschuldigde loonheffingen en de verschuldigde omzetbelasting op een geblokkeerde (G-)rekening te 

storten. Met ingang van 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om rechtstreeks te storten op een rekening 

van de Belastingdienst. Ik verwijs naar de paragrafen 11.6.1 en 11.6.5 van het Handboek. 

 

 

Artikel 10   Werken in Duitsland 

Indien een bouwplaatswerknemer tijdelijk werkt in Duitsland en de werkgever verplicht afdraagt aan de 

Urlaubs-und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft kan een inkomensverschil ontstaan ten opzichte 

van een werknemer die deelneemt aan het tijdspaarfonds.  

Dit inkomensverschil compenseert de werkgever met een bruto loontoeslag. 
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Deze toeslag behoort tot het loon voor de loonheffingen. 

 

 

Artikel 16  Intredekeuring 

Er kan sprake zijn van een verplichte intredekeuring.  

 

Ik verwijs u naar de beoordeling van artikel 68 van deze cao. 

 

 

Artikel 28   Spaarurenmodel bouwplaatswerknemers  

Bouwplaatswerknemers kunnen worden verplicht bijvoorbeeld 80 uren per kalenderjaar op te bouwen 

door middel van overwerk en/of inleg van reisuren. Over de dagen dat de werkgever deze opgebouwde 

spaaruren inzet, is hij geen loon meer verschuldigd.   

 

Ik verwijs u naar de beoordeling van artikel 47b van deze cao. 

 

 

Artikel 34 Bereikbaarheidsdienst bouwplaatswerknemers 

Werknemers krijgen voor bereikbaarheidsdiensten een vergoeding. 

 

De vergoeding behoort tot het loon voor de loonheffingen. 

 

 

Artikel 38  Kort verzuimverlof 

De werknemer krijgt onder voorwaarden onbetaald kort verzuim verlof.  

 

Aanspraken op geclausuleerd verlof behoren niet tot het loon. Calamiteitenverlof geldt als geclausuleerd 

verlof. Als de werkgever wegens onbetaald verlof de loonbetaling staakt eindigt het loontijdvak. Dit heeft 

onder meer gevolgen voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen en voor de 

tabeltoepassing. Ik verwijs naar de paragrafen 5.7.2 respectievelijk 7.3.4 van het Handboek. 

 

 

Artikel 42 b,c   Garantielonen bouwplaatswerknemers in BBL2 en BBL3 

De werknemer die vanaf 1 augustus 2012 met de BBL 2 of 3 begint, krijgt de schooldag niet betaald. 

Op grond van artikel 65 lid 4 van de cao blijft sprake van een contractueel overeengekomen arbeidsduur 

van 40 uur per week. 

 

De schooldag behoort tot de contractueel overeengekomen arbeidsduur. Dat betekent dat er geen 

sprake is van een breuk in het loontijdvak met de hieraan verbonden consequenties voor (onder meer) 

de franchisetoepassing en het maximumpremieloon. 

 

 

Artikel 47a: Individueel budget met ingang van 1 januari 2016 

Iedere werknemer beschikt over een individueel budget. Dit budget wordt opgebouwd over de waarde 

van de bovenwettelijke vakantiedagen, de roostervrije dagen en kortverzuimdagen. 

Bouwplaatsmedewerkers hebben per kalenderjaar recht op 18 en Uta-werknemers op 13 van dergelijke 

verlofdagen. Het individueel budget bestaat ook uit vakantietoeslag, compensatie voor vervallen 

scholingsdagen, levensloopbijdrage, compensatie afbouw seniorendagen en afbouw vermindering 

caofondsen. Het individueel budget is voor werknemers vrij besteedbaar. De hier genoemde 

verlofaanspraken zijn niet naar een volgend kalenderjaar overdraagbaar. 

 

Ik verwijs u naar de beoordeling van artikel 47b en 47c van deze cao. 
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Artikel 47b  Tijdspaarfonds voor bouwplaatswerknemers met ingang van 1 januari 2016 

De werkgever stort per loonperiode na inhouding van loonheffing de bijdrage aan het individueel budget 

op een individuele rekening in het tijdspaarfonds alsmede, geoormerkt, de tegenwaarde van inverdiend 

overwerk en reisuren. De werknemer kan altijd tussentijds geld van zijn rekening opnemen. 

  

Ik verwijs naar de bij deze beoordeling gevoegde overeenkomst over het Tijdspaarfonds. 

 

 

Artikel 47c  Tijdspaarfonds voor UTA-werknemers met ingang van 1 januari 2016 

UTA-werknemers kunnen –vrijwillig- deelnemen aan het tijdspaarfonds. UTA-werknemers die niet 

deelnemen aan het tijdspaarfonds krijgen de bedragen die op grond van artikel 47a van de cao 

voortvloeien uit het individueel budget gelijktijdig met het loon uitbetaald.  

 

Ik verwijs u naar de beoordeling van artikel 47b van deze cao. Voor UTA-werknemers die deelnemen 

aan het Tijdspaarfonds rekent u in plaats van 18 vrije dagen met 13 vrije dagen (Toelichting VCR 2016, 

bijlage A). 

 

Voor UTA-werknemers die niet deelnemen aan het Tijdspaarfonds breekt het loontijdvak bij elke vrije dag 

die zij opnemen, tenzij sprake is van een wettelijke verlofdag. De bepalingen uit de bijgevoegde 

overeenkomst over het Tijdspaarfonds is voor deze groep werknemers niet van toepassing. 

 

 

Artikel 50  Reiskostenvergoeding bouwplaatswerknemers 

Dit artikel bevat de vergoeding voor reiskosten voor de diverse middelen van vervoer. 

 

Een werkgever kan een reiskostenvergoeding geheel of gedeeltelijk aanwijzen als eindheffingsloon. 

Betreft het vervoer in het kader van de dienstbetrekking (zakelijk reizen), dan is de vergoeding geheel of 

gedeeltelijk gericht vrijgesteld. Woon- werkverkeer geldt als zakelijk reizen. De maximale vrijgestelde 

vergoeding van zakelijke reizen bedraagt € 0,19 per kilometer, ongeacht het vervoermiddel. Dit betekent 

dat werkgevers elke zakelijke kilometer, dus ook elke kilometer voor woon-werkverkeer, met maximaal 

€ 0,19 onbelast kunnen vergoeden.  

Hoofdstuk 21 van het Handboek bevat een uitgebreide behandeling van de wet- en regelgeving over 

reiskosten.  

 

Voor reizen met openbaar vervoer gelden bijzondere regels; ik verwijs naar paragraaf 21.2 van het 

Handboek. De paragrafen 21.3 tot en met 21.7 van het Handboek gaan, onder meer aan de hand van 

schema’s, over reizen anders dan met openbaar vervoer.  

 

Het maximum van € 0,19 per kilometer geldt ook voor werknemers die carpoolen. Als de werkgever het 

carpoolen organiseert, zijn de regels anders. Voor meer informatie verwijs ik u naar het Handboek, 

paragraaf 21.8. 

In paragraaf 21.9 staan de regels over vervoer vanwege de werkgever.  

 

De paragrafen 21.10, 21.11 en 21.12 behandelen respectievelijk het verstrekken of vergoeden van 

(kosten van) parkeergelegenheid, de reiskosten voor periodiek gezinsbezoek en het tijdelijk ander 

vervoer bij wegwerkzaamheden.  

 

 

Artikel 51  Reisurenvergoeding 

De werkgever vergoedt reistijd naar het werk tegen een garantie-uurloon. De eerste zestig minuten per 

dag worden niet vergoed, tenzij het een bestuurder van een auto betreft met één of meer meerijders. 

De cao kent normtabellen om de te verwachten reisuren per vervoermiddel per afstand per snelste route 

vast te stellen. De werkgever legt de gereden kilometers en de reisurenvergoeding schriftelijk vast. 
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De reistijdvergoeding behoort tot het loon voor de loonheffingen.  

 

 

 

Artikel 52  Chauffeurstoeslag 

Onder voorwaarden ontvangt de bestuurder van een eigen auto een chauffeurstoeslag.  

 

De toeslag behoort tot het loon voor de loonheffingen.  

 

 

Artikel 53  Premie en bonus voor schadevrij rijden voor chauffeur I, II en III 

Onder voorwaarden ontvangt de chauffeur een premie en een bonus. 

 

De premie en de bonus behoren tot het loon voor de loonheffingen.  

 

 

Artikel 54   Reis- en verhuiskostenvergoeding UTA-werknemers 

Kosten van reizen met het openbaar vervoer worden vergoed. 

Voor andere vervoermiddelen gelden de volgende vergoedingen: 

- een motor  per kilometer  € 0,22 

- een auto  per kilometer  € 0,32 

In sommige gevallen worden de reiskosten in zijn geheel vergoed. 

 

De werknemer heeft recht op een vergoeding of verstrekking van voeding, huisvesting en verdere 

noodzakelijke verblijfkosten indien werk zo ver van de woning van de werknemer is gelegen dat dagelijks 

huiswaarts keren van de werknemer onredelijk zou zijn. Die werknemer zal als regel tussendoor eenmaal 

per week naar huis mogen gaan. De daaruit voortvloeiende reiskosten komen voor rekening van de 

werkgever.  

 

Indien de werknemer op verzoek van de werkgever verhuist wordt het bedrag van alle daaraan 

verbonden kosten naar redelijke maatstaf vergoed. 

 

Voor informatie over zakelijk reizen verwijs ik u naar mijn beoordeling van artikel 50 van deze cao. 

 
Een werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen ter zake van tijdelijk verblijf in het kader van de 

dienstbetrekking aanwijzen als eindheffingsloon. Dit eindheffingsloon is onder voorwaarden gericht 

vrijgesteld. Van tijdelijk verblijf is onder meer sprake als de werknemer heen en weer reist tussen een 

tijdelijke verblijfplaats en zijn werkplek, omdat er zakelijke redenen zijn om (nog) niet bij de plaats van zijn werk 

te gaan wonen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke projecten of zolang de werknemer in de wettelijke 

proeftijd zit ( Handboek, paragraaf 20.1.1). Een werkgever kan dan ook de reiskosten vergoeden voor 

periodiek gezinsbezoek. Als de werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt, mag u hem maximaal € 0,19 per 

kilometer onbelast vergoeden. Als uw werknemer per taxi, boot of vliegtuig reist, mag u de werkelijke 

reiskosten onbelast vergoeden. 

 
Bij arbeidsmigranten kan het naar kostensoort primair gaan om extraterritoriale kosten, bijvoorbeeld bij 

huisvesting, extra kosten van levensonderhoud en reiskosten naar het land van herkomst. In dat geval 

moet de werkgever ook aannemelijk kunnen maken dat de werknemer tijdelijk verblijft buiten het land van 

herkomst in het kader van de dienstbetrekking en (bij huisvesting) in dat land is blijven wonen.  

 

Tot de vergoedingen ter zake van tijdelijk verblijf behoren ook kosten van maaltijden van ambulante 

werknemers. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan wegenbouwers en bouwvakkers die werken op een niet-

permanente locatie (Handboek paragraaf 20.1.2).  

Er is sprake van een niet-permanente locatie als de werkzaamheden ter plekke feitelijk niet meer dan 20 
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dagen duren. Een maaltijd heeft dan een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Echter, een maaltijd op 

de vaste werkplek in de keetruimte is een voorbeeld van een maaltijd met een bijkomstig zakelijk 

karakter. Die vergoeding of lunch is dan niet gericht vrijgesteld. 

 

Consumpties die de werkgever op de werkplek verstrekt en geen deel uitmaken van een maaltijd, zijn 

gericht vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere 

tussendoortjes van weinig waarde (maaltijden vallen hier dus niet onder). Ik verwijs naar het Handboek, 

paragraaf 20.2.3. Een vergoeding voor consumpties op de werkplek is niet vrijgesteld.  

 

Voor de regels omtrent huisvesting verwijs ik u naar het Handboek, paragraaf 20.2.7. 

 

De vergoeding voor verhuiskosten van een werknemer behoort tot het loon voor de loonheffingen tenzij 

de verhuizing voldoende verband houdt met de dienstbetrekking. Naast de vergoeding van de kosten van 

het overbrengen van de boedel mag de werkgever maximaal € 7.750 onbelast vergoeden. Ik verwijs naar 

paragraaf 20.1.5 van het Handboek. 

 

 

Artikel 55  Vergoeding voor bouwplaatswerknemers bij verafgelegen werken 

De werknemer heeft recht op een vergoeding of verstrekking van voeding, huisvesting en verdere 

noodzakelijke verblijfkosten indien het werk zo ver van de woning van de werknemer is gelegen dat 

dagelijks huiswaarts keren van de werknemer onredelijk zou zijn. Die werknemer zal als regel 

tussendoor eenmaal per week naar huis mogen gaan. De daaruit voortvloeiende reiskosten komen voor 

rekening van de werkgever op grond van artikel 50 lid 5 van de cao.  

 

Soms kan dan worden volstaan met een toelage voor voeding van € 6,65. Voor werknemers die 

werkzaamheden verrichten die onderhevig zijn aan getijde geldt onder voorwaarden een nachttoeslag 

van € 3,87. 

 

De nachttoeslag van € 3,87 behoort tot het loon voor de loonheffingen. 

 

Ik verwijs voor de algemene regels over maaltijden, huisvesting en verblijfkosten naar de beoordeling 

van artikel 54 van deze cao. 

Voor de regels voor de vaste kostenvergoeding van € 6,65 verwijs ik u naar het Handboek, paragraaf 

4.6.1. 

 

 

Artikel 56  Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers 

De werkgever dient kosteloos persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder veiligheidsschoeisel) 

conform de arbo-wetgeving te verstrekken. 

Werknemers werkzaam in de industriële steigerbouw krijgen een additioneel kledingpakket voor 

werkzaamheden tijdens vorst. Dit kledingpakket dient te voldoen aan de specificaties vastgesteld door 

de stichting Arbouw. 

Daarnaast kan de werkgever noodzakelijke werkkleding verstrekken. Voor niet verstrekte werkkleding 

ontvangt de werknemer per gewerkte dag: 

- werkkleding € 0,87 

- werkkleding van een werknemer in het Heibedrijf € 0,95 

- laarzen € 0,54 

- indien uitsluitend knielaarzen € 0,43 

- laarzen en oliegoed bij kust-en Oeverwerken € 1,11 

 

Een timmerman, straatmaker, metselaar of tegelzetter kan voor noodzakelijk gebruik van eigen 

gereedschap per gewerkte dag een vaste vergoeding ontvangen. Het recht op vergoeding komt te 

vervallen als de werkgever de hierboven genoemde zaken kosteloos verstrekt. 
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Kleding/laarzen/oliegoed 

Een vergoeding voor kleding of de waarde van verstrekte of ter beschikking gestelde kleding behoort tot 

het loon voor de loonheffingen. Dit geldt ook voor de onderhoudskosten van deze kleding. De werkgever 

kan dit loon eventueel als eindheffingsloon aanwijzen. Voor de waardering van verstrekte of ter 

beschikking gestelde kleding verwijs ik naar paragraaf 4.5 van het Handboek.  

Kleding die in fiscaal opzicht als werkkleding kwalificeert behoort niet tot het loon voor de loonheffingen. 

Van dergelijke werkkleding is, kort gezegd, sprake bij: 

a) ter beschikking gestelde kleding die (gedeeltelijk) op de werkplek wordt gedragen en die tevens  

    - of (bijna) alleen geschikt is om tijdens het werk te dragen;   

    - of één of meer duidelijk zichtbare aan de inhoudingsplichtige gebonden beeldmerken met een 

      oppervlakte van samen tenminste 70 cm2 per kledingstuk; 

    - of aantoonbaar op de werkplek achterblijft; 

    - of een uniform of overall is. 

 

b) door de Arbeidsomstandighedenwet voorgeschreven kleding die  

    - de werknemers (vooral) tijdens werktijd op basis van het arboplan van de werkgever moeten dragen 

    - èn waarvoor de werknemer geen eigen vergoeding verschuldigd is.  

Als de werkkleding onbelast is geldt dit ook voor (vergoedingen van) het onderhoud van deze kleding. 

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden verwijs ik naar paragraaf 20.2.4 van het Handboek, 

waarin tevens een stroomschema is opgenomen.  

 

Gereedschap 

Vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van gereedschap is gericht vrijgesteld als dit voldoet 

aan het noodzakelijkheidscriterium. Dat is het geval als: 

- de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke 

  vervulling van de dienstbetrekking; en 

- de werkgever de voorziening betaalt en niet doorberekent aan de werknemer; en  

- de werknemer de voorziening aan de werkgever teruggeeft of hem de restwaarde vergoedt als hij de 

voorziening niet meer nodig heeft voor zijn dienstbetrekking.  

Voor een nadere toelichting van het noodzakelijkheidscriterium verwijs ik naar paragraaf 20.1.7 van het 

Handboek. Voor de algemene fiscale voorwaarden voor vaste kostenvergoedingen verwijs ik naar 

paragraaf 4.6.1 van het Handboek. 

 

 

Artikel 57  Toeslag steenzetters   

Onder voorwaarden krijgen steenzetters een toeslag van € 7,91 per week. 

 

De toeslag behoort tot het loon voor de loonheffingen.  

 

 

Artikel 58a/b   EHBO/BHV - vergoedingen 

Indien een werknemer slaagt voor de EHBO-cursus heeft hij recht op een vergoeding van de kosten. 

Indien de EHBO/BHV- cursus is gevolgd op verzoek van de werkgever en plaatsvond buiten arbeidstijd 

heeft hij tevens recht op een bonus en een reiskostenvergoeding. Onder voorwaarden worden kosten 

van jaarlijkse EHBO-oefenlessen vergoed. Het recht op de vergoedingen komt te vervallen als de 

genoemde zaken kosteloos worden verstrekt.   

 

Werkgevers kunnen de EHBO/BHV cursussen buiten de heffing laten als deze in redelijkheid deel 

uitmaken van het arboplan. Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-

diploma (Handboek, paragraaf 20.1.9.). Dit geldt voor werknemers die de werkgever in het kader van zijn 

arbeidsomstandighedenbeleid heeft aangewezen als EHBO/BHV-er. Krijgt die werknemer met een EHBO-

diploma hiervoor een toeslag, dan is deze toeslag wel belast. Ook een bonus na het behalen van een 

diploma behoort tot het loon.  
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Artikel 59  Ziektekostenverzekering   

De werknemer kan € 12,50 per maand ontvangen als hij een aanvullende ziektekostenverzekering heeft 

afgesloten. 

 

Deze maandelijkse bijdrage behoort tot het loon voor de loonheffingen.  

 

 

 

Artikel 60  Vakbondscontributie   

Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever eenmaal per jaar de vakbondscontributie tot  

€ 50,-. 

 

Deze jaarlijkse vergoeding behoort tot het loon voor de loonheffingen. De werkgever kan desgewenst de 

heffing voor zijn rekening nemen. 

 

 

Artikel 61  Loopbaanbeleid 

Werknemers kunnen onder voorwaarden advies en begeleiding krijgen in verband met hun loopbaan. 

 

Een loopbaanscan behoort tot het loon voor de loonheffingen, tenzij die scan deel uitmaakt van een 

voorziening waar een gerichte vrijstelling voor geldt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de scan 

integraal onderdeel is van een outplacement- of van een EVC-traject (zie de paragrafen 20.1.3 

respectievelijk 20.1.4 van het Handboek). In geval van twijfel kan de werkgever, eventueel onder 

verwijzing naar deze brief, contact opnemen met de voor hem bevoegde inspecteur. 

 

 

Artikel 62a/b  Scholing vanaf 1 januari 2016 

De werknemer heeft recht op functionele bijscholing. De kosten komen voor rekening van de werkgever.  

 

Vergoedingen of verstrekkingen in verband met een studie of een opleiding die een werknemer volgt in 

het kader van de dienstbetrekking dan wel voor het verkrijgen van inkomsten uit werk en woning, zijn, 

voor zover er werkelijk sprake is van scholingskosten, gericht vrijgesteld. 

Voor meer informatie over de vergoeding van studiekosten verwijs ik naar de paragrafen 20.1.3 en 

20.1.4 van het Handboek. 

Een vergoeding voor reizen in het kader van een studie is gericht vrijgesteld als de vergoeding niet 

uitgaat boven de werkelijk gemaakte kosten. Voor vergoeding van binnenlandse reizen in verband met 

een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning geldt dat de 

vergoeding van de werkelijke kosten gemaximeerd is tot € 0,19 per kilometer. Ik verwijs naar hoofdstuk 

21 van het Handboek voor administratieve verplichtingen met betrekking tot reiskostenvergoedingen. Het 

tijdens de studie doorbetaalde salaris of de vergoeding van het uurloon behoort tot het loon voor de 

loonheffingen. 

 

 

Artikel 63  Erkenning verworven kwalificaties bouwplaatswerknemers 

Sommige werknemers hebben recht op het volgen van een EVC-traject, gericht op diplomering. De 

financiering vindt plaats uit het O&O- fonds Bouw & Infra. 

 

Uitgaven en verstrekkingen voor het volgen van een procedure Erkenning verworven competenties zijn gericht 

vrijgesteld. Vergoedingen en verstrekkingen in verband met deze procedure horen niet tot het loon voor de 

loonheffingen.  

 

Artikel 68  Pakket preventiezorg  

Alle werknemers en werkgevers in de bouw hebben recht op een individugericht pakket aan 

preventiezorg. Dit pakket wordt uitgevoerd door gecertificeerde arbodiensten die voldoen aan door de 
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Stichting Arbouw, een bouwcaofonds, te stellen kwaliteitseisen. Het gaat om Periodiek Arbeids 

Gezondheidskundig Onderzoek, Gericht Periodiek Onderzoek en intredekeuringen. De Stichting Arbouw 

betaalt aan de arbodiensten de kosten. 

 

Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld als: 

- zij samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet; en 

- de werknemer deze voorzieningen (gedeeltelijk) gebruikt; en  

- de werknemer voor deze voorzieningen geen eigen bijdrage hoeft te betalen.   

Ik verwijs naar paragraaf 20.1.9 van het Handboek. 

 

 

Artikel 73  lid 7  loondoorbetaling door Garantiefonds Loondoorbetaling bij Vorst 

Indien de werkgever, ondanks zijn verplichting daartoe, het loon van de werknemer niet doorbetaalt, kan 

die verplichting op aan vraag van de werknemer worden overgenomen door het Garantiefonds 

Loondoorbetaling bij Vorst. 

 

Het Garantiefonds dient de van belang zijnde gegevens alsmede het burgerservicenummer van de 

werknemer schriftelijk mede te delen aan de werkgever. De werkgever is de inhoudingsplichtige en is 

premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw verschuldigd (Handboek 4.4.2). 

 

 

Artikel 75  Voorziening bij ongeval  

De werknemer heeft bij een ongeval in diensttijd of tijdens woon-werkverkeer ten laste van het 

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra aanspraak op een bruto uitkering van maximaal  

€ 25.000 ingeval van overlijden en € 50.000 in geval van algehele blijvende invaliditeit. 

 

Een aanspraak op een uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval behoort als 

zodanig niet tot het loon voor de loonheffingen. De uitkering zelf behoort in beginsel wel tot het loon. 

Voor de loonheffing zijn de tabellen voor bijzondere beloningen van toepassing. Ik verwijs naar paragraaf 

7.3.6 van het Handboek. 

Ik merk op dat over de uitkering bij overlijden geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn 

en dat een eenmalige uitkering bij overlijden tot maximaal driemaal het loon over een maand gericht is 

vrijgesteld. Ik verwijs naar de paragrafen 19.1.6 en 19.1.7 van het Handboek. Mogelijk is ter zake van de 

uitkering sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking of van loon van nabestaanden; ik verwijs naar de 

paragrafen 4.3, 7.3.3 en 9.2.3 van het Handboek. 

 

 

Artikel 76  Loondoorbetaling bij ziekte 

Bij de tweede en derde ziekmelding gedurende een kalenderjaar is de werkgever niet tot 

loondoorbetaling van de eerste ziektedag gehouden. 

 

Als de werknemer bij ziekte een wachtdag heeft, dan wil dat zeggen dat de werknemer over deze dag 

geen loon krijgt. De dag behoort evenwel tot de contractueel overeengekomen arbeidsduur en blijft 

daartoe ook behoren. Dat betekent dat er geen sprake is van een breuk in het loontijdvak met de hieraan 

verbonden consequenties voor (onder meer) de franchisetoepassing en het maximumpremieloon. 

 

 

Artikel 79  Bonus bij reïntegratie in het tweede ziektejaar 

Indien de werknemer reïntegreert krijgt hij onder voorwaarden een bonus van zijn huidige of zijn vorige 

werkgever. De bonus komt ten laste van het Aanvullingsfonds  Bouw & Infra. 

 

De huidige werkgever is in beide gevallen de inhoudingsplichtige. In voorkomende gevallen dient de 

vorige werkgever de huidige werkgever in te lichten. Ik verwijs naar de beoordeling van artikel 73, lid 7 

van deze cao en het Handboek, paragraaf 4.4.2. De witte tabel voor bijzondere beloningen geldt 
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(paragraaf 7.3.6. van het Handboek). De huidige werkgever is premies werknemersverzekeringen en de 

werkgeversheffing Zvw verschuldigd.  

 

Artikel 81  Eindejaarsuitkering arbeidsongeschikten 

Arbeidsongeschikten krijgen onder voorwaarden een eindejaarsuitkering van APG Pensioenbeheer BV 

ten laste van het aanvullingsfonds  Bouw & Infra. 

 

De dienstbetrekking met de werkgever is in de regel beëindigd. Er is dan sprake van loon uit vroegere 

dienstbetrekking. APG Pensioenbeheer BV is inhoudings- en afdrachtplichtig voor de loonheffing en de 

werkgeversheffing Zvw.  

 

Ingeval de arbeidsongeschikte in dienstbetrekking staat tot een bouwonderneming geldt dat deze 

inhoudingsplichtig is ten aanzien van de eindejaarsuitkering. In voorkomende gevallen dient APG  de 

werkgever in te lichten. Ik verwijs naar het Handboek, paragraaf 4.4.2. 

De eindejaarsuitkering behoort dan tot het loon voor de loonheffingen. 

De witte tabel voor bijzondere beloningen geldt (paragraaf 7.3.6. van het Handboek). 

De werkgever is premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw verschuldigd.  

 

 

Artikel 87  WGA-verzekering 

De werkgever die niet is aangesloten bij bpfBouw is verplicht voor zijn werknemers een WGA-

verzekering af te sluiten. De premie wordt gelijkelijk verdeeld tussen de werkgever en de werknemer. 

 

Als de werkgever de WGA-premie gedeeltelijk op de werknemer verhaalt, moet hij de verhaalde premie 

inhouden op het nettoloon. Als de werkgever geen WGA-premie verhaalt is er voor de werknemer geen 

belast voordeel. Ik verwijs naar paragraaf 5.6.9. van het Handboek.  
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