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Bijlage 1 Voorstellen voor CAO 2010 
 
Samenvoeging van art 2.5 en 2.6 CAO 2009 
 
2.5 Toeslag voor meerwerk 
 
2.5.1  Meerwerk 
Onder meerwerk wordt verstaan: de tijd waarin de medewerker, op uitdrukkelijk verzoek 
van Stater, extra dient te werken. Indien het bedrijfsbelang het - naar het oordeel van 
Stater - noodzakelijk maakt, is de medewerker van 18 jaar en ouder verplicht - op uren 
die door Stater worden bepaald - meerwerk te verrichten. Stater zal het tijdstip voor het 
verrichten van meerwerk tijdig te voren en in overleg met de betrokken medewerker 
vaststellen.  
Werk verricht in aansluiting op de normale werkdag van de medewerker wordt, indien 
het per dag niet langer dan een half uur duurt, incidenteel van aard is en betrekking 
heeft op het noodzakelijk afmaken van het dagelijks werk, als normale werktijd 
beschouwd. 
 
2.5.2  Vergoeding voor meerwerk 
Voor een vergoeding van meerwerk komen slechts in aanmerking medewerkers tot en 
met schaal 19. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor medewerkers boven schaal 
19, die meerwerken in verband met zogenaamde release weekenden. Voor deze 
medewerkers wordt het meerwerk gecompenseerd met tijd voor tijd. 
De toeslagpercentages voor meerwerk buiten de vastgestelde bedrijfstijden staan 
weergegeven in tabel 5, paragraaf 2.5.6. 
 
2.5.3  Compensatie in verlof 
Wanneer voor beloning in aanmerking komend meerwerk is verricht, is Stater bevoegd 
om in deze en de twee volgende kalenderweken, tot eenzelfde aantal uren verlof toe te 
wijzen, op een voor de dienst geschikt tijdstip. 
Dit verlof dient te liggen binnen zes weken van de kalenderweek waarin het meerwerk is 
verricht. Over de meerwerkuren wordt in dit geval alleen het toeslagpercentage, 
genoemd in tabel 5, paragraaf 2.5.6 uitgekeerd. 
Niet elke medewerker zal de meerwerk uren direct kunnen compenseren in tijd. Indien 
een medewerker meer dan 40 uur aan compensatie in tijd tegoed heeft, dient de directe 
leidinggevende de desbetreffende directeur hiervan op de hoogte te brengen. Deze 
bepaalt dan of de extra gewerkte uren dienen te worden uitbetaald, danwel alsnog door 
de medewerker als verlof kunnen worden genoten - waarbij zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met de wensen van de medewerker. 
 
2.5.4  5-daagse werkweek 
Elke medewerker heeft in principe recht op een 5-daagse werkweek. Indien een 
medewerker bijvoorbeeld op een zaterdag dient te werken, hoeft hij - in beginsel - nog 
slechts op 4 andere werkdagen te werken. 
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Wanneer een medewerker in een bepaalde week wel op 6 werkdagen dient te werken, 
mag hij de afstand woning-werkplek (standplaats of elders) v.v. die hij op de zesde 
werkdag aflegt, declareren volgens de geldende Autokostenvergoedingsregeling privé-
auto. 
 
2.5.5  Overzicht vergoedingen voor meerwerk 
Tabel 5 geeft een overzicht van de vergoedingen die de medewerker op de diverse 
tijden ontvangt voor extra gewerkte uren. Voor al deze situaties geldt dat in principe in 
tijd wordt gecompenseerd. 
 

Dagen Tijden Toeslag 
percentage 

Vergoeding incl. 
toeslag 

Maandag t/m 
vrijdag 

00.00 u – 07.00 u 50% 150% 

 07.00 u – 21.00 u – 100% 
 21.00 u – 24.00 u 50% 150% 
Zaterdag 00.00 u – 17.00 u 50% 150% 
 17.00 u – 24.00 u 100% 200% 
Zon- en 
feestdagen 

00.00 u – 24.00 u 100% 200% 

Tabel 5: Overzicht vergoedingen voor meerwerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


