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Nadat in juli al een aantal uitvoeringscao’s waren gesloten (koopkracht, SWT en landingsbanen), 
zijn tijdens de vergadering van het paritair comité voor het Bouwbedrijf van 30 september de 
overige cao’s ondertekend in uitvoering van het sectoraal akkoord. Ook zijn verschillende 
adviezen ondertekend waarbij de sector om de aanpassing van de regelgeving verzoekt. Het gaat 
in totaal om 20 teksten (17 cao’s en 3 adviezen). We geven hierbij een overzicht van de 
uitvoeringsbepalingen. 

Mobiliteit 
Een belangrijk nog te regelen knelpunt was de inwerkingtreding van de verschillende maatregelen 
om de problemen van de toegenomen verkeerscongestie (langere reistijden) aan te pakken. 

Om de mobiliteitsvergoeding te kunnen verhogen voor de chauffeurs die personeel vervoeren is 
er een aanpassing van het reglementair grensbedrag nodig. De vakbonden stonden er evenwel 
op om voor de andere categorieën deze aanpassing niet af te wachten en de verhoging wel al 
door te voeren. Concreet werd overeengekomen om vanaf 1 december 2019 het bedrag van de 
mobiliteitsvergoeding voor de passagiers al op te trekken met 20%. Vanaf diezelfde datum geldt 
ook het nieuwe specifieke bedrag voor de chauffeur die alleen rijdt (op vraag van de werkgever, 
met een bedrijfsvoertuig en enkel indien collectief vervoer niet mogelijk is). De nieuwe barema’s 
zullen binnenkort beschikbaar zijn. Voor de chauffeurs van personeel blijft het bedrag voorlopig 
ongewijzigd, maar de sociale partners hebben intussen het initiatief genomen om het 
grensbedrag zo snel mogelijk te laten aanpassen. 

De toekenning van een “mobiliteitsdag” (voor arbeiders die op jaarbasis, 1 januari tot 31 
december, 43.000 km of meer afleggen) geldt al vanaf 2019. De arbeiders die in de loop van dit 
jaar aan 43.000 km komen kunnen dus al een “mobilteitsdag” opnemen. De cao preciseert dat 
die dag uiterlijk tegen eind maart van het volgende jaar moet worden genomen. 

De verhoging van de fietsvergoeding (naar € 0,24 per km) en de toekenning van de 
mobiliteitsvergoeding aan jongeren tewerkgesteld met een overeenkomst in een stelsel van duaal 
leren, gaan ook in op 1 december 2019. 
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Overige arbeidsvoorwaarden 
• Anciënniteitsverlof: de eerste anciënniteitsdag wordt voortaan toegekend vanaf 15 jaar 

ondernemingsanciënniteit, een tweede vanaf 25 jaar ondernemingsanciënniteit. Deze 
cao treedt in werking op 1 september 2019 (suppletief, dus geen cumul met bedrijfseigen 
regelingen). 

• Arbeiderscategorieën: het minimumloon voor de arbeiders die aangeworven worden na 
het voltooien van een individuele beroepsopleiding (IBO via VDAB) wordt bepaald op cat. 
IA. Nadien automatische overgang (cat. II na 6 maand, cat. II A na 24 maand). 

• Diverse arbeidsvoorwaarden: alle kosten verbonden aan opleidingen vakbekwaamheid 
chauffeur moeten gedragen worden door de werkgever. Inwerkingtreding: 1 september 
2019, maar arbeiders die deze kosten in 2019 reeds voor hun rekening hebben genomen, 
kunnen vanaf 1 oktober aan hun werkgever de terugbetaling vragen. 

Flexibiliteit 
Voor de ondernemingen die hoofdzakelijk wegenwerken uitvoeren (met uitsluiting van het 
aanleggen van ondergrondse leidingen en -kabels) en voor wie de overheid oplegt om in het 
weekend, op feestdagen of ’s nachts te werken, is de interne grens opgetrokken van 143 uur naar 
280 uur. Voor de andere flexibiliteitsmaatregelen is een aanpassing van de regelgeving vereist 
alvorens ze in werking kunnen treden. Het paritair comité heeft de nodige adviezen uitgebracht 
om de wetgeving te laten aanpassen: 

• Aanpassing KB 213: 1,5u per dag i.p.v. 1u, inhaalrust toe te kennen binnen de 12 
maanden i.p.v. 6. 

• Fiscaal vriendelijke overuren: optrekken van het aantal fiscaal vriendelijke overuren van 
180 naar 220 voor werken in onroerende staat en specifiek naar 280 voor de 
wegenbouwers.  

Opleiding en tewerkstelling 
De nieuwe kader-cao coördineert alle wijzigingen die in de vorige kader cao (van 25 juni 2009) 
werden aangebracht. Hij introduceert ook een nieuwe regeling van de bedrijfsinterne opleiding 
door een meester-mentor. Deze bedrijfsinterne opleiding (BIO) moet minimaal 80 uur en 
maximaal 180 uur duren. De opleiding wordt verzekerd door een meester-mentor die een 
opleiding in coaching (tutoraat) heeft gekregen. Constructiv kent een premie van € 1.000 toe per 
meester-mentor die een BIO ten laste heeft genomen. Ook worden de bedragen van de aan de 
alternerende opleiding toegekende premies met 200 euro verhoogd, met ingang van 1 september 
2019.  

De cao betreffende de procedures die moeten worden gevolgd om de verschillende 
opleidingsstelsels voor werknemers te kunnen gebruiken (opleidingsplan dat met Constructiv 
wordt ontwikkeld) en de cao betreffende de opleidingspremies die Constructiv betaald aan de 
arbeiders die de moeite hebben genomen om een bouwopleiding te volgen, werden ongewijzigd 
verlengd; 
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De cao risicogroepen geeft uitvoering aan het sectoraal beleid ten gunste van de risicogroepen. 
Hij organiseert ook de bouwingroeibanen (BIB) voor jongeren die met succes een alternerende 
opleiding hebben vervolledigd en die daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
hebben afgesloten.  

De sector vraagt ook opnieuw een vrijstelling van de startbaanverplichting voor de jaren 2020 en 
2021 op basis van de opleidingsinspanningen die de sector al vele jaren voert en nastreeft. 

Bestaanszekerheid 
Diverse cao’s verlengen de stelsels van bestaanszekerheid met aanpassing van bedragen en 
voorwaarden zoals overeengekomen in het sectoraal akkoord. 

Overige cao’s 
• Outplacement: verlenging van de sectorale outplacementbegeleiding (tussenkomst van 

Constructiv) en uitbreiding tot het outplacement dat de werkgever moet voorstellen 
wanneer hij het initiatief neemt om vast te stellen dat de arbeidsovereenkomst is 
beëindigd wegens medische overmacht; 

• Communicatie op de bouwplaats: deze cao implementeert het principe dat, om veilig te 
kunnen werken, het belangrijk is dat op de werf iedereen elkaar begrijpt (per aannemer 
moet iemand op de werf worden aangeduid die één van de drie landstalen spreekt of het 
Engels). 

 


