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HOOFDSTUK 3
ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN

ARTIKEL 8
ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN

Arbeidsduur
1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week. In bijlage IX is aangegeven hoe de jaarlijkse arbeidsduur berekend wordt. De arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week
wordt gerealiseerd door middel van (variabele) werkroosters, roostervrije
uren/dagen op jaarbasis of combinaties van deze varianten. In bijlage VIII zijn
daarvan voorbeelden opgenomen.
Werktijden
2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van
de volgende voorwaarden:
a. De werktijd bedraagt maximaal 9 uur per dienst.
b. De werktijd bedraagt maximaal 48 en minimaal 24 uur per week.
c. De gemiddelde werkweek bedraagt maximaal 42 uur per week in elke periode van 16 achtereenvolgende weken.
d. Het aantal werkdagen bedraagt maximaal 6 en minimaal 3 per week.
e. Het aantal achtereenvolgende werkdagen waarin per dienst 8,5 uur of langer wordt gewerkt bedraagt maximaal 5 per week.
f. In een dienst van 9 uur bedraagt de onbetaalde pauze maximaal een half
uur.
Van de onder a t/m f genoemde voorwaarden kan de werkgever slechts in
overleg met werknemersverenigingen afwijken.
Compensatie-uren
3 Werkroosters met een gemiddeld hogere arbeidsduur dan 36 uur per week
worden middels inroostering van compensatie-uren teruggebracht tot die gemiddeld 36-urige werkweek. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
a Compensatie-uren worden in blokken van ten minste 4 uren door de werkgever aangewezen.
b Compensatie-uren worden ten minste 4 weken (maand) van tevoren aangewezen.
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c Een individuele verhindering (ziekte, kort verzuim) op de datum waarop
compensatie-uren zijn vastgesteld, geeft geen recht op vervangend roostervrij. Indien er echter sprake is van 3 of meer aaneengesloten dagen
waarop collectief compensatie-uren zijn ingeroosterd en de werknemer
deze compensatie-uren wegens ziekte niet heeft kunnen genieten, wordt
hem de helft van die compensatie-uren op een later tijdstip alsnog toegewezen.
d Gedurende arbeidsongeschiktheid blijft het vastgestelde rooster van toepassing. Indien in het bedrijf de compensatiedagen vrij opneembaar zijn zal
de opbouw van compensatie-uren tijdens arbeidsongeschiktheid stoppen
na 4 weken.
e Indien in een incidenteel geval tengevolge van bedrijfsomstandigheden
op compensatie-uren door de werknemer (volgens opdracht) moet worden gewerkt volgens zijn normale werkrooster, geldt de arbeid niet als
overwerk en worden andere compensatie-uren aangewezen.
f

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de vastgestelde data,
waarop compensatie-uren zijn vastgesteld geeft geen recht op vervangend
roostervrij.

g De werknemer wordt voorafgaande aan de datum waarop hij met (pre)pensioen gaat dan wel deelneemt aan de regeling vervroegd uittreden in de
gelegenheid gesteld de vanwege de werkomstandigheden nog niet genoten compensatie-uren in overleg met de werkgever op te nemen.

ARTIKEL 9
ARBEIDSTIJDENWET

Voor deze CAO gelden, tenzij anders bepaald, de standaardnormen van de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen. Met dien verstande dat in
werkroosters maximaal 5 nachtdiensten achter elkaar mogen worden ingeroosterd. Na instemming van de ondernemingsraad of in afwezigheid hiervan in overleg met de vakbonden, kunnen de overlegnormen van die wet en de daarop
berustende bepalingen toegepast worden.

ARTIKEL 10
OVERWERK EN MEERUREN

1 Onder overwerk wordt verstaan de uren waarop arbeid in opdracht van de
werkgever wordt verricht die boven het vastgestelde werkrooster uitgaan, met
uitzondering van arbeid die verricht wordt door een deeltijdwerknemer, dan
wel een gedeeltelijk leerplichtige werknemer. Voor deze categorie werknemers
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