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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juni 

2014 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Recreatie

UAW Nr. 11554

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het Georganiseerd Overleg Recreatie namens partijen bij bovengenoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON);

Partijen ter andere zijde: FNV Horecabond, CNV Vakmensen en Abvakabo FNV.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst Recreatie1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 11 komt te luiden:

‘Artikel 11 Urenadministratie 

1. Administratie compensatie-uren

De werkgever dient een administratie bij te houden van de compensatie in vrije tijd, waarop de 
werknemer op grond van de artikelen 12 en 18 van deze cao recht heeft. De compensatierechten 
worden maandelijks dan wel per periode verantwoord.
De werkgever berekent aan het einde van de referteperiode het saldo van de per die datum nog 
openstaande compensatie-uren. De dan nog resterende compensatie-uren dienen uiterlijk in de 
daarop volgende zes maanden door de werkgever te worden toegekend in vrije tijd. Als het niet 
mogelijk is om alle compensatie-uren binnen de periode van zes maanden te compenseren in vrije 
tijd, moeten uiterlijk in de zevende maand, volgend op het einde van de referteperiode, de nog 
resterende compensatie-uren worden uitbetaald conform het bepaalde in artikel 18 lid 6.

2. Administratie plus- en minuren

a. De werkgever dient een administratie bij te houden van plus- en minuren.
b. Plus- en minuren worden maandelijks of periodiek schriftelijk verantwoord.
c. De werkgever kan een spaarsysteem hanteren voor het sparen van plusuren tot maximaal het 

aantal in de arbeidsovereenkomst overeengekomen (garantie) uren per maand/periode.
d. Op het moment van ontstaan van minuren worden deze minuren in eerste instantie verrekend 

met de opgespaarde plusuren.

1 Stcrt. 7 oktober 2013, nr. 25386.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2014 nr. 13253 4 juni 2014



e. Het is niet toegestaan om minuren te verrekenen met vakantie- en/of andere vrije dagen tenzij 
de werknemer hier uitdrukkelijk om vraagt.

f. Minuren die niet binnen de gestelde termijn zijn gecompenseerd, komen te vervallen.
g. De werknemer kan schriftelijk verzoeken om de nog niet gecompenseerde plusuren niet uit te 

betalen doch te sparen, zoals bedoeld in artikel 13 verlofsparen.

3. Administratie plus- en minuren fulltimer in een bedrijf met een seizoensmatig karakter

a. De werkgever berekent elk jaar aan het einde van de referteperiode het saldo van de per die 
datum nog resterende minuren. De dan nog resterende minuren dienen uiterlijk in de daarop 
volgende twee maanden door de werkgever te worden gecompenseerd.

b. Het aantal minuren bedraagt maximaal cumulatief 114 uren.

4. Administratie plus- en minuren flexitimer

a. De plusuren die boven de maximum aantal overeengekomen garantie-uren uitkomen, zullen na 
afloop van de maand respectievelijk periode worden uitbetaald.

b. De werkgever berekent elk jaar aan het einde van de referteperiode het saldo van de per die 
datum nog resterende plusuren. De op dat moment nog resterende plusuren dienen uiterlijk in 
de daarop volgende zes maanden door de werkgever te worden gecompenseerd in vrije tijd. 
Als het niet mogelijk is om alle plusuren binnen de periode van zes maanden te compenseren 
in vrije tijd, moeten uiterlijk in de zevende maand volgend op het einde van de referteperiode 
de nog resterende plusuren worden uitbetaald conform de daarvoor volgens de cao geldende 
beloning.

c. De werkgever berekent daarnaast elk jaar aan het einde van de referteperiode het saldo van de 
per die datum nog resterende minuren. De dan nog resterende minuren dienen uiterlijk in de 
daarop volgende twee maanden door de werkgever te worden gecompenseerd tenzij de 
werknemer in het refertejaar al alle contracturen heeft gewerkt en uitbetaald heeft gekregen.’

Bijlage 2, onderdeel A., I., sub a., komt te luiden:

‘BIJLAGE 2 CAO RECREATIE 

CONTROLEREGELS IN HET KADER VAN DE BESTRIJDING VAN ZIEKTEVERZUIM 

A. Hieronder volgen de in artikel 26 lid 4 bedoelde controlevoorschriften.
I. Ziekmelding

a. De werknemer dient zich bij ziekte voor aanvangstijdstip van de werkzaamheden ziek te 
melden bij de directe chef. Dit dient telefonisch te gebeuren.
Hierbij moet melding worden gemaakt van de verwachte duur en het verpleegadres (als dit 
afwijkend is van het woonadres).

b. De werknemer moet binnen 24 uur een zogenaamde ‘eigen verklaring’ in vullen en op 
sturen naar de Arbo-dienst, als de werknemer deze van de Arbo-dienst ontvangt.’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 2 juni 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes.
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