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Geachte mevrouw Holla,
Partijen bij de cao Bouw & Infra hebben besloten de eigen risicoperiode in het
kader van de vorstregeling te verlagen van 15 dagen naar 5 dagen. Dit
betekent een wijziging van artikel 74 lid 5, 6 en 7 van de cao Bouw & Infra en
een wijziging van het eerder op 26 oktober 2018 ingediende verzoek tot
algemeen verbindendverklaring van de cao Bouw & Infra. De looptijd van de
cao en de werkingssfeer van de cao zijn niet gewijzigd.
Namens partijen bij deze cao verzoek ik u de bijgevoegde wijzigingen in artikel
74 algemeen verbindend te verklaren tot en met 31 december 2019.
De betrokken partijen bij de cao zijn:
Werkgeversorganisaties:
1. Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven,
2. Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland (Bovatin),
3. Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB),
4. Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA,
5. Boorinfo Branche Vereniging,
6. Ondernemersorganisatie MKB Bouw,
7. Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN),
8. Vereniging voor aannemers in de sloop (VERAS),
9. Noordelijke Vereniging Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU),
10.NVB, vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers,
11.Vereniging van Waterbouwers,
Werknemersorga nisaties:
1. FNV
2. CNV Vakmensen.nl
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Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting
van uw besluit, verblijven wij.
Met vriendelijke groet,

3. van Dongen
secretaris cao-partijen
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NOTITIE
Betreft:
Bestemd voor:

AVV-verzoek van de tussentijdse wijziging cao Bouw &
Intra 2018/2019
Ministerie SZW

Artikel 74 lid 5, 6 en 7 worden gewijzigd en komen te luiden:
Artikel 74: (Aanvullende) Regeling onwerkbaar weer
5. Het risico van vorst moet per werknemer gedurende de eerste 5 vorstdagen in
een winterseizoen voor rekening van de werkgever komen.
6. Voor de vorstdagen in een winterseizoen boven het aantal van 5 geldt dat de
werkgever in afwijking van artikel 7:628 BW, artikel 73 en lid 2 van dit artikel
het loon of salaris niet doorbetaalt op vorstdagen, zoals genoemd in lid 4 sub
a en c van dit artikel.
7. Voor de vorstdagen in een winterseizoen boven het aantal van 5 kan de
werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering volgens de
wettelijke voorziening aanvragen.
—

—

Harderwijk, 18 december 2018
JD/ro

1005/18/JD/ro

