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Koninklijk Besluit (KB) 213
Januari 2022 | PC 124 - BOUW

 1  Wat zijn overuren KB 213?

De gewone arbeidsuren voor een arbeider in de bouwsector 
zijn 8 uur per dag en 40 uur per week. KB 213 laat toe om maxi-
mum 1u30 per dag en maximum 180 uur per kalenderjaar 
extra te werken tijdens:

• ofwel de zomerperiode;
• ofwel een periode van intense activiteit.

Overuren KB 213? Maximum 1u30 per dag
en 180 uur per kalenderjaar.
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 2 Kan mijn werkgever mij zomaar 
  verplichten overuren KB 213 te doen?
Neen. Zo moet je werkgever volgende procedurevoorwaarden 
naleven:

Krediet van 180 
overuren per 
kalenderjaar

Er is WEL een 
syndicale 

delegatie in je 
bedrijf

Er is GEEN 
syndicale delegatie 

in je bedrijf

Gebruik eerste 
130 overuren door 

bedrijf

Akkoord syndicale 
delegatie nodig

Geen bijkomende 
voorwaarden

Gebruik laatste 
50 overuren door 

bedrijf

Akkoord syndicale 
delegatie nodig

Ondertekening van 
het document “pro-

tocol van toetreding” 
door minstens  

1 arbeider EN de  
betrokken vakbon-

den. Dit protocol 
geldt voor 1 jaar, 

maar wordt bij afwe-
zigheid van protest 

stilzwijgend verlengd.

Daarnaast is dit ook afhankelijk van wat je individueel over-
eengekomen bent met je werkgever en wat redelijk/onre-
delijk zou zijn in de concrete situatie. Moest je hierover een 
discussie hebben met je werkgever, contacteer dan zeker je 
delegee of je lokaal ACVBIE-secretariaat (zie achterzijde van 
deze folder).
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 3  Krijg ik inhaalrust voor deze overuren?

Als arbeider moet je voor het einde van iedere maand kiezen 
of je de overuren KB 213 van die maand later wil opnemen 
als inhaalrust of dat je deze wil laten uitbetalen1. Als je kiest 
voor inhaalrust, dan moet je deze inhaalrust in akkoord met je 
werkgever opnemen binnen de 12 maanden. 
In de praktijk gaan veel werkgevers er vaak van uit dat je stil-
zwijgend je keuze van een vorige maand herbevestigt. Maar, 
als je dit zou willen, heb je dus iedere maand het recht om 
je  keuze te wijzigen voor de overuren KB 213 van die maand. 
Hoewel dit niet strikt verplicht is, raden we toch aan om schrif-
telijk (brief, mail, sms, …) deze wijziging te laten weten aan je 
werkgever. Bij discussie heb je dan immers een bewijs.

1 Als je geen keuze hebt gemaakt voor het einde van de maand, dan wordt 
dit automatisch gezien als een keuze voor inhaalrust. 
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 4 Heb ik recht op toeslag voor deze overuren?

Het hangt van je keuze voor inhaalrust of uitbetalen af of je 
een toeslag krijgt:

Inhaalrust Uitbetalen

GEEN recht op een toeslag Recht op een toeslag van 20 %

 5 Wanneer wordt het loon van deze overuren
  KB 213 uitbetaald?

Inhaalrust Uitbetalen

In de maand van opname 
van deze uren inhaalrust

In de maand van presteren 
van deze overuren

(geldt zowel voor het normale 
loon als voor de toeslag)

 6 Is een extra uur “in het zwart” niet voordeliger?

Neen. Als je de vergelijking maakt tussen extra uren “in het 
zwart” of uitbetaalde overuren KB 213, dan hou je netto veel 
meer over aan uitbetaalde overuren KB 213. Dit komt omdat 
aan overuren KB 213 een aantal voordelen verbonden zijn:

Voordelen uitbetaalde overuren KB 213

Toeslag van 20 %

Fiscaal voordeel overuren van toepassing

Opbouw vakantiegeld, pensioen, getrouwheidszegels, 
weerverletzegels, … op deze overuren
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Hieronder vind je een voorbeeld voor categorie III dat dit  
verduidelijkt:

Jaarloon cat. III + 180 overuren (1 januari 2022)

Overuren “in 
het zwart”

Uitbetaalde 
overuren

KB 213

Brutoloon € 32.870,91 € 32.870,91

Bruto – overuren (+ 
toeslagen) € 3.103,20 € 3.723,84

Nettoloon € 25.932,35 € 26.546,85

Netto vakantiegeld € 3.517,21 € 3.915,66

Netto getrouwheids-
zegels € 1.982,12 € 2.206,66

Netto weerverletzegels € 440,47 € 490,37

Netto totaal € 31.872,14 € 33.159,54

Netto verschil -€ 1.287,40 +€ 1.287,40

Bovendien is hier dan nog geen rekening gehouden met de 
opbouw van bijkomend pensioen en aanvullend pensioen, de 
dekking voor arbeidsongevallen, … bij overuren KB 213!
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 7 Hoe kan ik dit allemaal controleren?

Je werkgever is verplicht deze overuren KB 213 op te nemen 
op je loonfiche. Hierbij moeten de uren die je laat uitbetalen 
en de uren waarvoor je inhaalrust wil opnemen apart worden 
opgenomen.
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 8 Moet ik deze uren verplicht opnemen
  vooraleer recht te hebben op
  tijdelijke werkloosheid?

Neen. Je moet overuren KB 213 niet opnemen vooraleer je 
recht hebt op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Hierdoor 
kan je jouw overuren KB 213 opnemen op een moment dat 
dit voor jou beter past. Dit is een groot verschil met gewone 
overuren:

Wanneer recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering? 
Gewone overuren Overuren KB 213

Pas na verplichte opname 
overuren Onmiddellijk

 9 Kan ik ook zaterdag werken via overuren 
  KB 213?

Ja. Overuren KB 213 kunnen ook gebruikt worden om zater-
dag te werken, maar enkel voor de volgende werken:

Zaterdagwerk via overuren KB 213 toegestaan

Werken die op geen enkel ander ogenblik kunnen 
uitgevoerd worden

Werken waarbij de gelijktijdige uitvoering van bouwactivi-
teiten en andere activiteiten risico’s zouden inhouden voor 

de veiligheid of de gezondheid

Werken die om technische redenen niet combineerbaar 
zijn met andere activiteiten
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Bovendien zijn hier bijkomende voorwaarden aan verbonden:

Bijkomende voorwaarden

Er is WEL een syndicale 
delegatie in je bedrijf

Er is GEEN syndicale 
delegatie in je bedrijf

Akkoord syndicale delegatie 
nodig

Ondertekening van het 
document “protocol van 

toetreding” door minstens 
1 arbeider EN de betrokken 

vakbonden. Dit protocol 
geldt voor 1 jaar, maar wordt 
bij afwezigheid van protest 

stilzwijgend verlengd

Schriftelijk akkoord dat je  
vrijwillig op zaterdag werkt 
voor de start van de werken 

op zaterdag. Je moet bij  
werken op zaterdag dit docu-

ment altijd op zak hebben! 

Schriftelijk akkoord dat je 
vrijwillig op zaterdag werkt 
voor de start van de werken 

op zaterdag. Je moet bij 
werken op zaterdag dit docu-

ment altijd op zak hebben!

Recht op toeslag van 50 % 
(geldt zowel bij keuze voor 
inhaalrust als bij keuze voor 

uitbetalen!)

Recht op toeslag van 50 % 
(geldt zowel bij keuze voor 
inhaalrust als bij keuze voor 

uitbetalen!)

Maximum 96 uur zaterdag-
werk KB 213 per kalenderjaar

Maximum 96 uur zaterdag-
werk KB 213 per kalenderjaar

Maximum 180 overuren KB 
213 (zaterdagwerk + uren in 

de week) per kalenderjaar 

Maximaal 180 overuren KB 
213 (zaterdagwerk + uren in 

de week) per kalenderjaar



11

GENIET TAL VAN VOORDELENGENIET TAL VAN VOORDELEN
MET DE ACVBIE-CSCBIE APP!MET DE ACVBIE-CSCBIE APP!

Applicatie beschikbaarApplicatie beschikbaar
op Google playop Google play

en in de App Storeen in de App Store

Scan
en ontdek!

Nieuws
Laatste lonen, sectornieuws, 
publicaties, ...

Voordelen
Exclusieve voordelen en
kortingen voor leden ACVBIE

Tools
Opzegtermijnen calculator,
bruto-netto calculator, ...

Contact
Secretariaten ACVBIE in jouw 
buurt, contactgegevens, ...
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Adressen ACV bouw - industrie & energie

Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Brussel Pletinckxstraat 19 T 02 557 85 85

Charleroi rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt Frans Massystraat 11 T 011 29 09 80

Leuven Kessel-Lo: Martelarenlaan 8 T 016 21 94 21

Liège boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 
La Louvière: place Maugrétout 17 
Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7

T 065 37 25 93
T 065 37 26 11 
T 069 88 07 42

Namur -  
Brabant Wallon

Bouge: chaussée de Louvain 510 
Nivelles: rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 01

Verviers pont Léopold 4 / 6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 144 bus 2 
Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge: Koning Albert-I-laan 132
Ieper: St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk: President Kennedypark 16 D 
Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare: H. Horriestraat 31 A

T 050 44 41 76 
T 059 34 26 31
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40 
T 051 26 55 31 V.
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Koningsstraat 45
1000 Brussel

T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be
www.hetacv.be/acvbie

Koningsstraat 45
1000 Brussel

T 02 285 02 11

ACVBIE - CSCBIEacvbie.vakbond

Download onze ledenapp ACVBIE-CSCBIE


