
JE BENT UITZENDKRACHT IN DE BOUW & INFRA 
WELKE CAO-REGELS GELDEN VOOR JOU?

  »  WERKEN IN DE BOUW & INFRA

Werk je als uitzendkracht bij een bouwbedrijf? Dan heb je recht op hetzelfde loon 

als een werknemer in vaste dienst die hetzelfde werk doet. Voor jou gelden ook 

dezelfde toeslagen, vergoedingen en werktijden. Dat is zo geregeld in de cao’s 

voor Uitzendkrachten en de cao Bouw & Infra.

Hoeveel verdien je? 
» Hoe hoog jouw loon is, hangt vooral af van de functie en functiegroep waarin het uitzendbureau jou indeelt. 
» Of de functie-indeling bij jou goed is gegaan, controleer je in de uitzendbevestiging. Het uitzendbureau moet jou die geven. 
» In tabel 1 zie je voorbeelden van hoe de functie-indeling verloopt. In tabel 2 staan de loonbedragen per functiegroep. 

Jouw loon mag wel hoger zijn, maar niet lager. 
 

Tabel 1: Indeling van bouwplaatsfuncties in functiegroepen 
Functiegroep A B C D E 
Voor wie welke Eenvoudig en Enige vakkennis; Vakman/vrouw; Gespecialiseerde Zeer gespecialiseerd; 
functiegroep? ongeschoold werk; werken onder toezicht vakkennis; vakkennis; zelfstandig; zelfstandig; meestal 

assisterende rol zelfstandig werken vaak leidinggevend leidinggevend 

Voorbeelden van Bouwvakhelper, Timmerman II, Betonboorder II, Timmerman I, Funderingsspecialist, 
functies per Hulpvlechter,  IJzervlechter II,  Funderingswerker I, IJzervlechter I, Heibaas, 
functiegroep Sjouwer, Sloper II, Sloper I, Kraanmachinist, Machinemonteur- 

Kabelwerker Asfaltafwerker Vakman gww Straatmaker I specialist
 

    
Tabel 2: Loon voor uitzendkrachten van 21 jaar of ouder in bouwplaatsfuncties (bruto per 1/1/2022) 
Functiegroep A B C D E 
Basisuurloon € 14,97 € 15,84 € 16,84 € 18,01 € 18,91 
ADV-compensatie (8%) €   1,20 €   1,27 €   1,35 €   1,44 €   1,51 
Vakantietoeslag * €   1,48 €   1,57 €   1,67 €   1,79 €   1,87 
Totaal per uur € 17,65 € 18,68 € 19,86 € 21,24 € 22,29  

                                                  * 8,33% van het basisuurloon + reservering vakantiedagen (10,87%) + ADV-compensatie (8%). 
 

   

 

 

https://www.bouwendnederland.nl/
https://www.aannemersfederatie.nl
https://www.waterbouwers.nl
https://woningbouwersnl.nl/
https://www.fnv.nl/cao-sector/bouwen-wonen
https://www.cnvvakmensen.nl/


Aan de tekst van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Juni 2022 

Toeslagen en vergoedingen 
In tabel 3 staan de belangrijkste toeslagen en vergoedingen. Als die voor jou gelden, moeten ze in de uitzendbevestiging 
staan. 
 

Tabel 3: Toeslagen en vergoedingen voor uitzendkrachten in de bouw & infra (bruto per 1/1/2022) 
Toeslag/vergoeding Waar gaat het om? Bedrag of percentage van het loon 
Prestatietoeslag Toeslag op het uurloon. Als de eigen werknemers van het bouwbedrijf deze toeslag krijgen, 

dan krijg jij die ook. 
Bijzondere uren Werken op een doordeweekse dag De toeslag varieert van 20% tot 100%, afhankelijk van de dag en  

buiten het dagvenster of op een het tijdstip.   
zaterdag of zondag. 

Overwerk Op een dag meer uren werken dan De toeslag varieert van 25% tot 100%, afhankelijk van wanneer je  
volgens het rooster. overwerkt.   

Ploegendienst Werken in 2 of 3 ploegen, met een 10% bij tweeploegendienst en 15% bij drieploegendienst. 
dagvenster van maandagochtend 00.00  
uur tot vrijdagavond 24.00 uur. 

Reiskosten auto Woon-werkverkeer, als dit meer is dan € 0,32 per km. 
in totaal 15 km per dag. 

Reisuren Woon-werkverkeer, als je in een 1 Reisuur = € 14,97. Het eerste reisuur per dag wordt niet vergoed, 
andere gemeente werkt. behalve als je één of meer collega’s in de auto meeneemt. 

Verafgelegen Als het werk zo ver van je woning is, Vergoeding reiskosten en reisuren: zie boven.   
werken dat je niet dagelijks naar huis kunt. Vergoeding huisvesting en voeding: 100%.  

Als het uitzendbureau goede huisvesting regelt en betaalt: € 6,95 
per dag voor voeding. 

Verschoven uren Werken aan infrastructurele werken  De toeslag varieert van 30% tot 100%, afhankelijk van de dag en  
infra buiten het dagvenster of op een het tijdstip. De toeslag bijzondere uren geldt hierbij niet. 

zaterdag of zondag. 
Voorman Als je leiding geeft aan 5 of meer € 71,51 per week. Voorman steigerbouw: € 35,51 per week 

collega’s.  
 
 

Werktijden 
 

Tabel 4: Basisregels voor arbeidsduur en werktijden in de bouw & infra 
Onderwerp Basisregeling 
Normale arbeidsduur Gemiddeld 40 uur per werkweek en gemiddeld 8 uur per dag  

(deze gemiddelden worden gemeten over een periode van 13 weken). 
Werkweek/werkdagen 5 Dagen: maandag t/m vrijdag. 
Werktijd per dag Maximaal 9 uur volgens rooster. Werktijd + pauzes + reistijd = maximaal 12 uur per dag (bij overwerk 13 uur). 
Dagvenster Tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Het rooster blijft binnen dit dagvenster. 
Zaterdag en zondag Werken is niet verplicht, want dit zijn geen normale werkdagen. Uitzondering: het bouwbedrijf kan jou 

verplichten maximaal 5 zaterdagen per jaar te werken.  
Overwerk Overwerk is op een dag meer werken dan volgens het rooster. Dit is niet verplicht. 
Rooster De aannemer is verplicht een rooster te maken. Daarin staat op welke tijden je per dag en per week werkt en 

rust.  
 

 
Meer weten? 
De informatie in deze flyer is niet compleet. Meer weten? Lees dan de publicatie ’Uitzendwerk in de bouw & infra’. Die vind je 
op de websites van cao-partijen bouw & infra en op www.tbbouw.nl.
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https://www.tbbouwinfra.nl/Assets/uploads/2022/06/Publicatie-Uitzendwerk-in-de-Bouw-Infra.pdf

