
 

 

 

 

Toeslagen voor onregelmatige uren – Bouwplaatswerknemers 

Cao artikel 30a 

Tijd in uren Toeslagen 

Begin Eind ma di wo do vr za zo 

0:00 7:00 200% 130% 130% 130% 130% 150% 175% 

7:00 19:00 100% 100% 100% 100% 100% 135% 200% 

19:00 0:00 130% 130% 130% 130% 150% 175% 200% 

 

1. Bij toepassing van de kaderregeling geldt tussen 6.00 uur en 7.00 uur geen toeslag. 

2. Voor de zaterdagen die de werkgever als werkdag aanwijst op grond van artikel 23 lid 5a, geldt een 

toeslag van 120%. 

3. Voor werkzaamheden die onderhevig zijn aan getijde dat wanneer - behoudens bij ploegendienst - 

de arbeid wordt verricht op ma t/m vr buiten het dagvenster van 06.00-19.00 uur geldt een toeslag 

van 125%. 

4. Aan de UTA-werknemer zal schriftelijk worden bekend gemaakt op welke wijze compensatie wordt 

gegeven voor bijzondere uren. Bij het ontbreken van deze schriftelijke bekendmaking, is de 

bovenstande tabel onverkort van toepassing. 

 

Toeslagen voor verschoven uren – Infra 

Cao artikel 32 

Tijd in uren Toeslagen 

Begin Eind ma di wo do vr za zo 

0:00 7:00 200% 130% 130% 130% 130% 150% 175% 

7:00 20:00 100% 100% 100% 100% 100% 150% 200% 

20:00 0:00 130% 130% 130% 130% 150% 175% 200% 

 

De werknemer die in verschoven uren Infra werkt, krijgt een toeslag op zijn vast overeengekomen 

uurloon conform bovenstaande tabel. 

Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra krijgt de werknemer ook de overwerkvergoeding op grond 

van artikel 30b. 

  



 

 

 

 

Toeslagen voor overuren – Bouwplaatswerknemers 

Cao artikel 30b 

Tijd in uren Toeslagen 

Begin Eind ma di wo do vr za zo 

0:00 7:00 200% 150% 150% 150% 150% 150% 200% 

7:00 19:00 150% 150% 150% 150% 150% 150% 200% 

19:00 0:00 150% 150% 150% 150% 150% 200% 200% 

 

Van overwerk is sprake als de bouwplaatswerknemer op een dag meer werkt dan het 

overeengekomen rooster. 

1. Voor de eerste 3 overuren 125% van het uurloon wordt betaald. 

2. Voor de overige overuren een toeslag wordt betaald conform bovenstaande tabel. 

3. Bij overwerk in ploegendienst de bovengenoemde percentages zijn van toepassing boven de 

ploegendienst toeslag. 

4. Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra, zoals bepaald in artikel 32, wordt de overwerk 

vergoeding berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven uren 

zoals genoemd in artikel 32. 

5. Ingeval de werknemer op bijzondere uren overwerkt, geldt het overwerkpercentage, tenzij het 

toeslagpercentage bijzondere uren hoger is. 

 

Toeslagen voor overuren – Werkzaamheden onderhevig aan getijde 

Cao artikel 30b lid 3 

Tijd in uren Toeslagen 

Begin Eind ma di wo do vr za zo 

0:00 5:00 200% 150% 150% 150% 150% 150% 200% 

5:00 21:00 125% 125% 125% 125% 125% 150% 200% 

21:00 22:00 125% 125% 125% 125% 125% 200% 200% 

22:00 0:00 150% 150% 150% 150% 150% 200% 200% 

 

1. Bij overwerk in ploegendienst moeten de voor ploegendienst geldende uurlonen worden verhoogd 

met de in dit artikel genoemde percentages. 

2. Voor het Heibedrijf geldt voorts dat wanneer bij nachtarbeid minder uren gewerkt kan worden dan 

de normale arbeidsduur bedraagt, voor het ontbrekende aantal uren het geldende garantie-uurloon 

zal worden uitbetaald. 

 

 



 

 

 

 

3. Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra, zoals bepaald in artikel 32, wordt de 

overwerkvergoeding berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag 

verschoven uren zoals genoemd in artikel 32. 

4. Ingeval de werknemer op bijzondere uren overwerkt, geldt het overwerkpercentage, tenzij het 

toeslagpercentage bijzondere uren hoger is. 

 

Toeslagen voor overuren - UTA-werknemers 

CAO artikel 31 

Aan de werknemers zal schriftelijk worden bekendgemaakt op welke wijze compensatie wordt 

gegeven voor door de werkgever opgedragen overwerk van aanmerkelijke omvang. Voor het geval 

een werkgever niet schriftelijk bekend heeft gemaakt op welke wijze hij overwerk compenseert, 

alsmede indien per saldo minder dan het uurloon wordt gecompenseerd, worden de overuren van 

werknemers in de functies tot en met niveau drie minimaal vergoed tegen het geldende salaris per 

uur dan wel tijd voor tijd. 

 

Toeslagen voor feestdagen 

CAO artikel 30a, 32 lid 3 en 37 

Tijd in uren Toeslagen 

Begin Eind ma di wo do vr za zo 

0:00 0:00 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 

 

Toeslagen voor bereikbaarheidsdienst 

CAO artikel 34 

Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan het zich buiten het rooster beschikbaar houden voor 

het zo nodig verrichten van werkzaamheden die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen worden 

uitgesteld. 

De hoogte van de vergoeding wordt door de werkgever in overleg met de werknemer vastgesteld. 

Per dag bedraagt de vergoeding ten minste: 

a. maandag t/m vrijdag: € 13,- 

b. zaterdag: € 20,- 

c. zondag of feestdag:€ 26,- 

 

 



 

 

 

 

Indien een werknemer tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen om daadwerkelijk 

arbeid te verrichten, wordt dit gezien als overwerk. De overwerktoeslag zoals boven bepaald is van 

toepassing. 

Toeslagen voor ploegendienst 

CAO artikel 33 

Bouwplaatsfuncties: tweeploegendienst - 110% 

drieploegendienst - 115% 

 

Industriële Bouw: 

uren tussen 06:00 en 19:00 uur - 105% 

uren tussen 19:00 en 06:00 uur - 125% 

 


