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3 november 2009

ONDERHANDELAARSAKKOORD
CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2009-2010

De ondergetekenden, optredend namens:

Omroepwerkgevers:

1. Nederlandse Omroep Stichting ( handelend onder de naam NPO), gevestigd en

kantoorhoudend te Hilversum, krachtens het bepaalde in artikel 16, tweede lid onder k.

Mediawet mede handelend in naam van de instellingen die zendtijd hebben gekregen

voor landelijke omroep;

2. Stichting Radio Nederland Wereldomroep, gevestigd en kantoorhoudend te Hilversum;

3. Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking, gevestigd en kantoorhoudend

te Hilversum;

(zie verder lijst) enerzijds, en:

Werknemersorganisaties:

1. FNV Kunsten Informatie en Media, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam;

2. CNV Dienstenbond, gevestigd en kantoorhoudend te Hoofddorp;

3. De Unie, gevestigd en kantoorhoudend te Culemborg;

4. Nederlandse Vereniging van Journalisten, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam;

anderzijds

komen het volgende overeen:

Tussen partijen ter ene zijde en partijen ter andere zijde is overeenstemming bereikt om de per 31

maart 2009 geëindigde, en vervolgens stilzwijgend verlengde CAO voor het omroeppersoneel te

verlengen met een looptijd van 21 maanden, aldus ingaande 1 april 2009 en eindigend op 31

december 2010 met inachtneming van de navolgende wijzigingen:
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1. Looptijd

Deze CAO heeft een looptijd van 21 maanden, ingaande 1 april 2009 en derhalve eindigend op 31

december 2010. Voorzover daarvan in het onderstaande niet is afgeweken, is de ingangsdatum van

de CAO wijzigingen in dit protocol 1 april 2009.

2. Salarismaatregelen

2.1. Met ingang van 1 april 2009 worden de salarissen op basis van de salaristabel als bedoeld

in artikel 13 verhoogd met 1%.

2.2. Met ingang van 1 januari 2010 worden de salarissen op basis van de salaristabel als

bedoeld in artikel 13 verhoogd met 1%.

Bijlage 1.

Voor de nieuwe salaristabellen en de tekst van het gewijzigde artikel 19

(decemberuitkering) wordt verwezen naar bijlage 1 behorende bij dit protocol

3. Andere beloningsmaatregelen

3.1. De tarieven van de bereikbaarheidsdiensten als bedoeld in artikel 24, vijfde lid worden

jaarlijks geïndexeerd per 1 januari van elk kalenderjaar met het afgeleide consumenten

prijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI-afgeleid). Dit zal voor het eerst worden

toegepast per 1 januari 2010 berekend op basis van de prijsindex 1 januari 2010 gedeeld

door prijsindex 1 april 2009.

3.2. De (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering van de werknemer

wordt vanaf het kalenderjaar 2009 structureel vastgesteld op ! 30 (bruto) per maand.

Bijlage 2.

Voor de tekst van de gewijzigde artikelen 24 lid 5 en 20 lid 3 wordt verwezen naar bijlage 2

behorende bij dit protocol

4. Centraal Functieraster Publieke Omroep

4.1 Partijen zijn overeengekomen de referentiefunctie Programmamaker in klasse J op te

nemen in het Centraal Functieraster Publieke Omroep en daarbij de opgestelde beschrijving

te hanteren.

4.2 Partijen zijn overeengekomen de referentiefunctie Redacteur/Presentator op te nemen in

het Centraal Functieraster Publieke Omroep. De functie zal beschreven en gewogen

worden.

4.3 In de CAO wordt de norm voor het indelen van combifuncties opgenomen.

Hiertoe wordt aan artikel 15 eerste lid de volgende passage toegevoegd:
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‘Bij combifuncties en/of bij functies die op de grens van verschillende functiegroepen

verkeren, wordt gekeken naar het percentage van de tijd dat aan zware en aan minder

zware onderwerpen wordt besteed: indien 1/3 van de tijd structureel en in opdracht wordt

besteed aan elementen van de functie uit een hoger gewaardeerde klasse - de functie

alsdan wordt ingedeeld in die zwaardere klasse.’

Bijlage

Voor de functiebeschrijving van Programmamaker in klasse J en de tekst van het

gewijzigde artikel 15 lid 1 wordt verwezen naar bijlage 3 behorende bij dit protocol.

5. Werkzekerheid

5.1 Employability

Medewerkers, die op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, hebben het recht om eens in de 5 jaar

een loopbaantraject te volgen op kosten van de werkgever. De werkgever zal daartoe structureel

een bedrag van ! 200,- per werknemer per jaar reserveren. Op bedrijfsniveau wordt de prioritering

vastgesteld. Hierbij zal voorrang gegeven worden aan meest kwetsbare personen/groepen in de

organisatie en rekening gehouden worden met medewerkers die om hun moverende redenen in

aanmerking willen komen voor een loopbaantraject.

5.2 Mobiliteit

In het kader van het behoud en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers en de

versterking van hun positie op de arbeidsmarkt zal een paritaire werkgroep een onderzoek doen

naar financiering en operationele mogelijkheden tot het oprichten van een mobiliteitscentrum en

het vergroten van het daartoe noodzakelijke draagvlak. Deze paritaire werkgroep zal voorts met

voorstellen komen om middels financiële prikkels werkgevers te belonen die medewerkers via het

mobiliteitscentrum betrekken.

Dit mobiliteitscentrum zal worden ondergebracht bij de Stichting Het Arbeidsmarkt-,

Werkgelegenheid- en Opleidingsfonds (hierna genoemd AWO-fonds). De leden van de paritaire

werkgroep zullen derhalve bestaan uit de leden van het bestuur van het AWO-fonds. Indien nodig

worden de statuten en de bestuurssamenstelling van het AWO-fonds aangepast.

De werkgroep zal vóór 1 februari 2010 rapporteren. Na afronding van het onderzoek zullen CAO-

partijen overleg voeren over de wijze waarop een en ander in de CAO wordt vastgelegd. Dit kan

uitsluitend op dit punt resulteren in een tussentijdse wijziging van deze CAO.

5.3 Werkgelegenheid zwakkere groepen
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Stageplaatsen en werkervaringsplaatsen voor personen uit kwetsbare groepen.

Binnen de omroep zal aan personen uit de kwetsbare groepen, zoals jongeren, schoolverlaters,

Wajongers en gehandicapten, stageplaatsen en werkervaringsplaatsen worden aangeboden.

5.4 Eerder Verworven Competenties (EVC’s)

De paritaire werkgroep zal voorts onderzoek doen naar de haalbaarheid, toepasbaarheid en de

toegevoegde waarde voor de mobiliteit in de omroep naar een systeem van Eerder Verworven

Competenties. De werkgroep zal vóór 1 juli 2010 rapporteren aan CAO-partijen.

5.5 Financiering

Partijen komen overeen dat een bedrag van ! 2,0 miljoen structureel beschikbaar is voor

voornoemde maatregelen met betrekking tot werkzekerheid en mobiliteit waarvan de aangesloten

instellingen structureel ! 200 per medewerker per jaar zullen besteden aan loopbaanadviezen (zie

onder 5.1.).

Van dit bedrag wordt ! 700.000 structureel beschikbaar gesteld aan de Stichting AWO-fonds

waarvoor gedurende de looptijd van de CAO ! 250.000 besteed zal worden aan maatregelen in het

kader van werkzekerheid en mobiliteit ( zie onder 5.2.) en ! 450.000 voor stage- en

werkervaringsplaatsen (zie onder 5.3). Het bestuur van het AWO-fonds beslist over de definitieve

allocatie van de beschikbare budgetten. Daarenboven is eenmalig ! 175.000 beschikbaar voor een

studie naar de invoering van EVC´s ( zie onder 5.4.).

Mocht na afloop van de CAO blijken dat partijen voor een lager bedrag dan ! 2,0 miljoen

verplichtingen zijn aangegaan aan doelen zoals hierboven omschreven dan wordt het verschil

geoormerkt voor maatregelen in het kader van werkzekerheid en mobiliteit waarover partijen dan

met elkaar in overleg zullen treden omtrent de besteding daarvan.

6. Aanvulling 0% - 35% arbeidsongeschiktheid

Werknemers die na 24 maanden (gedeeltelijke) arbeidsgeschiktheid (nog steeds) 0% tot 35%

arbeidsongeschikt zijn vallen niet onder de WGA en ontvangen geen uitkering over de uren dat zij

vanwege die arbeidsongeschiktheid geen arbeid kunnen verrichten. Het loon voor deze groep zal

zodanig aangevuld worden dat het totale maandinkomen van de werknemer tenminste 70%

bedraagt van het maandinkomen dat hij zou hebben verdiend als hij niet arbeidsongeschikt zou

zijn geworden.

Bijlage

Voor de tekst van het gewijzigde artikel 37 wordt verwezen naar bijlage 4 behorende bij dit

protocol.

7. Jaarurennorm

7.1. De inleiding van artikel 21 wijzigen als volgt:

Aan de artikelen 21, 22, 23, 25, 26 van dit hoofdstuk dient vóór 1 juli 2010 uitvoering te worden
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gegeven. Voorwaarde is de ingebruikname van een met instemming van de OR of PVT gekozen

urenregistratiesysteem. Indien een werkgever hieraan niet voldoet dient hij hiervan schriftelijk

uitleg te geven aan Cao-partijen.

7.2. Vierdaagse werkweek

In artikel 22 lid 1 sub b CAO wordt de 2e volzin gewijzigd als volgt:

‘Op verzoek van werknemer kan een vierdaagse werkweek worden afgesproken, tenzij de

bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten.’

7.3. Verhelderen jaarurennorm

Het uitgangspunt van de jaarurennorm om de roosters op jaarbasis op nul te laten uitkomen wordt

verhelderd door artikel 22 lid 2 sub a CAO te wijzigen. Deze komt te luiden als volgt:

Vaststelling werktijden

a. De werkgever stelt de arbeidstijden vast, zulks met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk.

De werkgever stelt de roosters zodanig vast dat in beginsel het in artikel 25 lid 3 bedoelde saldo op nul

uitkomt. Werkgever zal zich daartoe tot het uiterste inspannen om eventueel ontstane meer- of

minderuren voor het eind van de jaarperiode in tijd te hebben gecompenseerd. De werkgever maakt

uiterlijk zeven dagen van tevoren de dagen bekend waarop de werknemer arbeid moet verrichten,

behoudens onvoorziene wijzigingen in de planning.

7.4. Minimale dienst

De minimale duur van de dienst in artikel 22 lid 1 sub c wordt vastgesteld op 3,6 uur.

Artikel 22 lid 1 sub c, 2e volzin wordt gewijzigd als volgt:

Er wordt naar gestreefd om diensten van minder dan 3,6 uur zoveel mogelijk te vermijden.

Bijlage

Voor de tekst van het gewijzigde artikel 22 wordt verwezen naar bijlage 5 behorende bij dit

protocol.

8. Contracteren

Artikel 6 CAO wordt aangevuld met een tweede contracteerregeling, waarin het onderscheid tussen

het cluster proces en project ontbreekt. De werkgever kan hooguit één keer per jaar voor het

komende jaar een keuze maken tussen de bestaande en de nieuwe regeling. Deze keuze maakt hij

vooraf kenbaar in de organisatie.

De tweede contracteerregeling heeft de navolgende inhoud:

Werkgever draagt zorg voor een indeling van alle functies van het totale fte-bestand in de

volgende verhouding:

minimaal 75% kernpositie

Bij voortzetting na één jaar omzetting in onbepaalde tijd. Bij twijfel functioneren en/of

veranderde omstandigheden verlenging mogelijk met maximaal zes maanden
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Maximaal 25% flexpositie

Flexwet: maximaal drie contracten binnen een periode van drie jaar

De werkgever kan alleen met instemming van zijn Ondernemingsraad

/Personeelsvertegenwoordiging een afwijkende regeling treffen mits deze blijft binnen de hieronder

vermelde percentuele en inhoudelijke bandbreedtes.

Minimaal 60% kernpositie

Bij voorzetting na één jaar omzetting in onbepaalde tijd. Bij twijfel functioneren en/of veranderde

omstandigheden verlenging mogelijk met maximaal zes maanden.

Maximaal 40% flexpositie

Onbeperkt aantal contracten gedurende een periode van vijf jaar.

Bijlage

Voor de tekst van het gewijzigde artikel 6 CAO wordt verwezen naar bijlage 6 behorende bij dit

protocol.

9. Publicatie uitspraken

De uitspraken van de Beroepscommissie Toetsingsprocedure Functie-indeling en de Vaste

Commissie CAO voor het Omroeppersoneel worden geanonimiseerd gepubliceerd op

www.publiekeomroep.nl, mits betrokken partijen daar hun toestemming voor hebben gegeven.

10. Arbeidstijdenwet (ATW)

In verband met de in werking getreden vereenvoudigde ATW die een enkelvoudige

norm hanteert die nagenoeg gelijk is aan de overlegnorm, worden de huidige

arbeidstijdbepalingen van artikel 23 vervangen door de bepalingen van de

vereenvoudigde ATW, met dien verstande dat artikel 23 lid 2 onder a gehandhaafd

blijft.

Deze luidt als volgt:

‘In ieder tijdvak van 24 uur dient een onafgebroken rusttijd van ten minste 11 uur in

acht te worden genomen. Twaalf maal in een periode van 4 weken mag dit worden

ingekort tot een rusttijd van tenminste 10 uur.’

Bijlage

Zie bijlage 7 voor de tekst van het gewijzigd artikel 23 en de tekst van de toepasselijke ATW-

bepalingen die als bijlage opgenomen zullen worden in de CAO.

11. Telewerken
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Aan artikel 38 wordt een vierde lid toegevoegd luidende als volgt:

‘In overleg met de werkgever is telewerken op incidentele basis mogelijk.’

12. Overige tekstuele wijzigingen

Partijen zijn diverse tekstuele wijzigingen van bepalingen deze CAO overeengekomen.

12.1. Artikel 31 NRD-vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari van elk

kalenderjaar met het afgeleide consumenten prijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI-

afgeleid).

12.2. Artikel 24 lid 8 ‘maximum arbeidsduur bij Bereikbaarheidsdiensten’ wordt geschrapt. CAO-

bijlage ATW-bepalingen.

12.3. Artikel 31 lid 2. schrappen de zinsnede ‘ is met ingang van 1 april 2007’.

12.4. In artikel 37 lid 4 sub b worden de woorden ’ 3 maanden’ gewijzigd in ‘ 12 weken’.

12.5. In artikel 37 lid 4 sub c worden de woorden’ 12 maanden’ gewijzigd in ’52 weken’.

12.6. Bijlage XIV - Oude artikelen 21, 23, 24, 25, 28 schrappen.

12.7. Het protocol 2009-2010 wordt als bijlage XIV toegevoegd aan de CAO.

Bijlagen

Voor een overzicht van de overeengekomen tekstuele wijzigingen wordt verwezen naar bijlage 8

behorend bij dit protocol
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Aldus opgemaakt en als onderhandelaarsakkoord getekend, Hilversum 3 november 2009

Namens de werkgeversdelegatie Namens de werknemersdelegatie

F.N.W.M. Maréchal M. Visch

NVJ

M. Kothman

FNV KIEM

P. Bloemendaal

CNV

E. Teerink

De Unie
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Bijlage 1

Salaristabel
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Bijlage 2

Artikel 24 lid 5 CAO wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Hoogte honorering

De honorering van bereikbaarheidsdiensten is van toepassing op alle werknemers ingedeeld in

salarisklasse A t/m H, werkend:

! op regelmatige tijden op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur

! volgens dienstrooster op maandag tot en met zondag tussen 0.00 en 24.00 uur.

De tarieven van de bereikbaarheidsdiensten worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari van elk

kalenderjaar met het afgeleide consumenten prijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI-afgeleid).

Dit zal voor het eerst worden toegepast worden per 1 januari 2010.

Tarieven 2009

Maandag t/m vrijdag

00.00 – 12.00 uur: ! 0,75 per uur

12.00 – 19.00 uur: ! 1,50 per uur

19.00 – 24.00 uur: ! 1,90 per uur

Weekeinde:

Vrijdag 24.00 – zaterdag 12.00 uur: ! 1,15 per uur

Zaterdag 12.00 – 19.00 uur: ! 2,25 per uur

Zaterdag 19.00 – 24.00 uur: ! 2,80 per uur

Zondag 00.00 – 12.00 uur: ! 1,50 per uur

Zondag 12.00 – 19.00 uur: ! 3,00 per uur

Zondag 19.00 – 24.00 uur: ! 3,75 per uur

Feestdagen:

De dag voorafgaand aan een bijzondere feestdag: 19.00 – 24.00 uur ! 2,80 per uur

Feestdagenvergoedingen conform zondagvergoeding: 00.00 – 12.00 uur ! 1,50 per uur

12.00 – 19.00 uur ! 3,00 per uur

19.00 – 24.00 uur ! 3,75 per uur

Artikel 20 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Werkgeversbijdrage aan zorgverzekering.

Vanaf het kalenderjaar 2009 is de extra werkgeversbijdrage aan de zorgverzekering structureel

vastgesteld op ! 30 bruto per maand.
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Bijlage 3

Functiebeschrijving Programmamaker in salarisklasse J:

Artikel 15 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

De indeling en waardering van de functies in salarisschalen vindt plaats op basis van de methode

van analyserend vergelijken met een uit het centraal functieraster omroep gekozen

referentiefunctie conform het Universeel Systeem Berenschot (USB).

‘Bij combifuncties en/of bij functies die op de grens van verschillende functiegroepen verkeren,

wordt gekeken naar het percentage van de tijd dat aan zware en aan minder zware onderwerpen

wordt besteed: indien 1/3 van de tijd structureel en in opdracht wordt besteed aan elementen van

de functie uit een hoger gewaardeerde klasse - de functie alsdan wordt ingedeeld in die zwaardere

klasse.’

Bijlage 4

Aan artikel 37 CAO wordt een vierde lid toegevoegd met de volgende inhoud:

De werknemer, waarvan aan het eind van periode B is vastgesteld dat zijn arbeidsongeschiktheid

minder dan 35% bedraagt ontvangt na het verstrijken van periode B:

- 100% van het gebruikelijk maandinkomen over de uren dat hij feitelijk werkzaam is;

- een zodanig aanvulling, dat zijn totale inkomen tenminste 70% bedraagt van het

maandinkomen dat hij zou hebben verdiend, als hij niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden.
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Bijlage 5

Artikel 22 lid 1 sub b CAO wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Op verzoek van werknemer kan een vierdaagse werkweek worden afgesproken, tenzij de

bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten.

Artikel 22 lid 2 onder a CAO wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Vaststelling werktijden

b. De werkgever stelt de arbeidstijden vast, zulks met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk.

De werkgever stelt de roosters zodanig vast dat in beginsel het in artikel 25 lid 3 bedoelde saldo op

nul uitkomt. Werkgever zal zich daartoe tot het uiterste inspannen om eventueel ontstane meer- of

minderuren voor het eind van de jaarperiode in tijd te hebben gecompenseerd. De werkgever maakt

uiterlijk zeven dagen van tevoren de dagen bekend waarop de werknemer arbeid moet verrichten,

behoudens onvoorziene wijzigingen in de planning.

Artikel 22 lid 1 sub c CAO luidt als volgt:

Er wordt naar gestreefd om diensten van minder dan 3,6 uur zoveel mogelijk te vermijden.
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Bijlage 6

Artikel 6 CAO ‘contracteren’ wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

De werkgever kan hooguit één keer per jaar voor het komende jaar een keuze maken

tussen Contracteerregeling I of Contracteerregeling II. Deze keuze dient hij vooraf

kenbaar te maken in de organisatie.

1. Contracteerregeling I

1..1. Proces en project-functies

Procesfuncties

Functies die betrekking hebben op werkzaamheden:

- die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van programmatitels die vijf jaar of langer lopen

en minimaal tien maanden per jaar worden uitgezonden exclusief herhalingen;

- die zich gedurende het hele jaar voordoen en behoren tot de vaste bedrijfsvoering.

Projectfuncties

Functies die betrekking hebben op werkzaamheden:

- die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een programmatitel die minder dan 5 jaar

loopt en/of minder dan tien maanden per jaar wordt uitgezonden exclusief herhalingen;

- die verricht worden ter vervanging van een in dienst zijnde werknemer;

- die verbonden zijn aan een bij wijze van proef nieuw te starten activiteit;

- op het vlak van de 'nieuwe media', indien gefinancierd uit niet-structurele middelen.

1..2. Cluster proces, cluster project

Indeling in clusters

De werkgever draagt zorg voor een indeling van alle binnen zijn organisatie voorkomende functies

in het cluster procesfuncties of het cluster projectfuncties.

1..3. Kern- flexposities

c. Vaststelling posities

De werkgever kwalificeert de functies ingedeeld in het cluster procesfuncties respectievelijk

de functies ingedeeld in het cluster projectfuncties als kernpositie danwel flexpositie. De

kernposities betreffen functies die behoren tot de vaste kern van de organisatie. De

flexposities betreffen functies die behoren tot de flexschil.

d. Bandbreedte

Per cluster wordt door de werkgever in overleg met zijn Ondernemingsraad/

Personeelsvertegenwoordiging jaarlijks percentages vastgesteld van de binnen beide

clusters te hanteren percentages kern- en flexposities. Deze percentages moeten zich

bevinden binnen de bandbreedte van de in onderstaande tabellen opgenomen percentages.

Binnen de clusters kunnen per organisatie-onderdeel afwijkende percentages worden

vastgesteld, mits het geheel van de cluster voldoet aan de vastgestelde percentages.

Indien geen overeenstemming met de OR/PVT wordt bereikt gelden de bovenste

percentages van de bandbreedte.

Indien het percentage kernposities niet wordt gehaald is de werkgever gehouden er voor te

zorgen dat dit zo spoedig mogelijk wel het geval is. Dit kan door het contracteren van een

nieuwe medewerker op een kernpositie, danwel door een medewerker over te plaatsen van

een flexpositie naar een kernpositie. De werkgever is uiteraard wel vrij het minimum
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percentage kernposities te overschrijden.

De medewerker geplaatst op een kernpositie kan niet worden overgeplaatst naar een

flexpositie. Een medewerker op een flexpositie kan wel worden overgeplaatst naar een

kernpositie.

1..4. Percentagevaststelling eenmalige projecten

Ten aanzien van eenmalige projecten kan in overleg met de

Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging van de percentages worden afgeweken ook

buiten de bandbreedte.

1..5. Arbeidsovereenkomst

a. De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan:

- hetzij voor onbepaalde tijd;

- hetzij voor bepaalde tijd.

b. De werkgever kwalificeert de functie van de werknemer conform de onderstaande definities

als proces- danwel projectfunctie en de positie van de medewerker als kern- danwel

flexpositie.

1..6. Regelingen

a. Procesfuncties behorende tot de kern

Ten aanzien van deze categorie functies geldt het bepaalde in artikel 7: 668a lid 1 sub a en

sub b BW met dien verstande dat als afwijking bedoeld in het vijfde lid van deze bepaling,

de periode van 36 maanden wordt teruggebracht tot 12 maanden. Indien na de periode

van 12 maanden het dienstverband wordt voortgezet kan dit alleen op basis van bepaalde

tijd geschieden indien er twijfel bestaat over het functioneren van de werknemer en/of er

sprake is van veranderde omstandigheden. In dat geval geldt artikel 7:668a lid 1 sub a en

b BW met dien verstande dat de termijn van 36 maanden teruggebracht wordt van 36 naar

18 maanden. Voor het overige geldt artikel 7:668a BW onverminderd.

b. Procesfuncties behorende tot de flexschil

Ten aanzien van deze categorie geldt het bepaalde in artikel 7:668a BW onverminderd.

c. Projectfuncties behorende tot de kern

Ten aanzien van deze categorie functies geldt het bepaalde in artikel 7: 668a lid 1 sub a en

sub b BW met dien verstande dat als afwijking bedoeld in het vijfde lid van deze

bepaling,de periode van 36 maanden wordt teruggebracht tot 12 maanden. Indien na de

periode van 12 maanden het dienstverband wordt voortgezet kan dit alleen op basis van

bepaalde tijd geschieden indien er twijfel bestaat over het functioneren van de werknemer

en/of er sprake is van veranderde omstandigheden. In dat geval geldt artikel 7: 668a lid 1

sub a en b BW met dien verstande dat de termijn van 36 maanden teruggebracht wordt

van 36 naar 18 maanden. Voor het overige geldt artikel 7:668a BW onverminderd.

d. Projectfuncties behorende tot de flexschil

Ten aanzien van deze categorie functies geldt het bepaalde in artikel 7: 668a lid 1 sub a en

sub b BW met dien verstande dat als afwijking bedoeld in het vijfde lid van deze bepaling,

de periode van 36 maanden wordt verruimd tot 60 maanden, waarbinnen een onbeperkt

aantal contracten overeengekomen kan worden.
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Schematische overzicht

Cluster Proces Minimum % fte

kernposities

Bij voortzetting na één jaar

omzetting in onbepaalde tijd.

Bij twijfel functioneren en/of

veranderde omstandigheden

verlenging mogelijk met

maximaal zes maanden

Maximum % fte flexpositie

Flexwet (7:668a BW): drie

contracten gedurende drie jaar

Bandbreedte 90%

80%

10%

20%

Cluster Project Minimum % fte

kernposities

Bij voortzetting na één jaar

omzetting in onbepaalde tijd.

Bij twijfel functioneren en/of

veranderde omstandigheden

verlenging mogelijk met

maximaal zes maanden

Maximum % fte flexpositie

Onbeperkt aantal contracten

gedurende vijf jaar

Bandbreedte 60%

40%

40%

60%

2. Contracteerregeling II

2..1. Kern- en flexposities.

Vaststelling posities.

De werkgever kwalificeert alle in de onderneming voorkomende functies als kern- danwel

flexpositie. De kernposities betreffen functies die behoren tot de vaste kern van de organisatie. De

flexposities betreffen functies die behoren tot de flexschil.

2..2. Indeling functies binnen bandbreedte

De werkgever draagt zorg voor zodanige indeling van alle in de onderneming voorkomende functies

zodanig dat minimaal 75% van het fte-bestand wordt ingedeeld als kernpositie en maximaal 25%

als flexpositie.

2..3. Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan:

- hetzij voor onbepaalde tijd;

- hetzij voor bepaalde tijd:

De werkgever kwalificeert de functie van de werknemer als kern- danwel flexpositie.

2..4. Regelingen

Functies met een kernpositie

Ten aanzien van een functie met een kernpositie geldt het bepaalde in artikel 7: 668a lid 1 sub a

en sub b BW met dien verstande dat als afwijking bedoeld in het vijfde lid van deze bepaling, de
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periode van 36 maanden wordt teruggebracht tot 12 maanden. Indien na de periode van 12

maanden het dienstverband wordt voortgezet kan dit alleen op basis van bepaalde tijd geschieden

indien er twijfel bestaat over het functioneren van de werknemer en/of er sprake is van veranderde

omstandigheden. In dat geval geldt artikel 7:668a lid 1 sub a en b BW met dien verstande dat de

termijn van 36 maanden teruggebracht wordt van 36 naar 18 maanden. Voor het overige geldt

artikel 7:668a BW onverminderd.

Functies met een flexpositie

Ten aanzien van deze categorie functies geldt het bepaalde in artikel 7:668a BW onverminderd.

2..5. Afwijken

De werkgever kan binnen het kader van zijn keuze voor Contracteerregeling II met instemming

van zijn Ondernemingsraad /Personeelsvertegenwoordiging een afwijkende regeling treffen mits

deze blijft binnen de hieronder vermelde percentuele en inhoudelijke bandbreedtes.

Percentuele bandbreedte

! 60% -75% fte kernpositie

! 40% - 25%% fte flexpositie

Inhoudelijke bandbreedte

! Kernpositie: inhoudelijk geen afwijking mogelijk.

! flexpositie: bandbreedte tussen toepassing artikel 7: 668a BW (drie contracten voor

bepaalde tijd gedurende 36 Maanden) met als maximale afwijking op het bepaalde in

artikel 7: 668a lid 1 sub a en sub b BW als bedoeld in het vijfde lid van deze bepaling een

uitbreiding van de periode van 36 maanden tot maximaal 60 maanden, waarbinnen

maximaal een onbeperkt aantal contracten kan worden aangegaan.

Schematisch overzicht

Defaultregeling

Minimaal 75% fte kernpositie

Bij voorzetting na één jaar omzetting in onbepaalde tijd. Bij twijfel functioneren en/of veranderde

omstandigheden verlenging mogelijk met maximaal zes maanden

Maximaal 25% fte flexpositie

Flexwet: maximaal drie contracten binnen een periode van drie jaar

Afwijken met instemming van zijn Ondernemingsraad /Personeelsvertegenwoordiging

tot:

Minimaal 60% fte kernpositie

Bij voorzetting na één jaar omzetting in onbepaalde tijd. Bij twijfel functioneren en/of veranderde

omstandigheden verlenging mogelijk met maximaal zes maanden.

Maximaal 40% fte flexpositie

Onbeperkt aantal contracten gedurende een periode van vijf jaar.
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3. Percentagevaststelling eenmalige projecten

Ongeacht welke contracteerregeling wordt toegepast kan ten aanzien van eenmalige projecten in

overleg met de Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging van de percentages worden

afgeweken ook buiten de bandbreedtes.

4. Monitoren

Van de op grond van de gekozen contracteerregeling overeengekomen en feitelijk gerealiseerde

percentages wordt per peildatum 31 december van ieder jaar verslag gedaan in het Sociaal

Jaarverslag. Dit verslag zal voor 1 mei van het daarop volgende jaar worden uitgebracht.

Het vaststellen van een peildatum kan als niveau 2 regeling, bedoeld in artikel 1, tweede lid sub b

van deze CAO gelden. Individuele werkgevers dienen een verzoek hiertoe in bij CAO-partijen.

Artikel 1 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage 7

Artikel 23 CAO is gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 23 Arbeidtijden

1. De Arbeidstijdenwet is van toepassing. Voor de toepasselijke bepalingen wordt verwezen

naar bijlage XI van deze CAO.

2. Minimum rusttijden.

In afwijking van de Arbeidstijdenwet gelden ten aanzien van de minimum rusttijden de

volgende bepalingen:

a. In ieder tijdvak van 24 uur dient een onafgebroken rusttijd van ten minste 11 uur

in acht te worden genomen. Twaalf maal in een periode van 4 weken mag dit

worden ingekort tot een rusttijd van tenminste 10 uur.

b. In ieder tijdvak van 7 x 24 uur dient een onafgebroken rusttijd van ten minste 36

uur in acht te worden genomen, dan wel ten minste 60 uur in ieder tijdvak van 9 x

24 uur, welke rusttijd een maal in een tijdvak van 5 weken mag worden ingekort

tot 32 uur.

Bijlage in de CAO op te nemen: meest toegepaste ATW-bepalingen. Zie voor de integrale wettekst

www.overheid.nl.

Bijlage XI : ATW

Artikel 4:1

o 1. De werkgever voert een zo goed mogelijk beleid terzake van arbeids- en
rusttijden van de werknemers, en houdt daarbij, voor zover dat redelijkerwijs van
hem gevergd kan worden, rekening met de persoonlijke omstandigheden van die
werknemers. Het beleid terzake van arbeids- en rusttijden wordt gevoerd in
samenhang met het arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in de
Arbeidsomstandighedenwet.

o 2. De uit het in het eerste lid bedoelde beleid voortvloeiende arbeids- en
rusttijdenpatronen worden door de werkgever schriftelijk vastgelegd. De werkgever
bewaart de op deze wijze vastgelegde arbeids- en rusttijdenpatronen op een
zodanige wijze, dat iedere werknemer de mogelijkheid heeft hiervan desgewenst
kennis te nemen.

o 3. De werkgever toetst de tot stand gekomen arbeids- en rusttijdenpatronen aan
de ervaringen die daarmee zijn opgedaan, alsmede hoe deze ervaringen zich
verhouden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de organisatie van
arbeids- en rusttijden. Indien daartoe aanleiding is, vindt bijstelling van het beleid,
bedoeld in het eerste lid, en de daarop gebaseerde arbeids- en rusttijdenpatronen
plaats.

o 4. Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is van overeenkomstige toepassing.
o 5. De toezichthouder kan, indien de in dit artikel neergelegde verplichtingen niet of
in onvoldoende mate of op onjuiste wijze worden nageleefd, een eis tot naleving
stellen. Deze eis tot naleving bevat de termijn waarbinnen er aan wordt voldaan.

o 6. De werkgever voldoet aan de eis tot naleving.

Vaststelling arbeids- en rusttijdenpatroon

Artikel 4:1a

De werkgever houdt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de
vaststelling van het arbeidstijdpatroon van de werknemer rekening met de persoonlijke
omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid, waaronder in elk geval begrepen de
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zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en naasten alsmede
maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen.

Mededeling arbeids- en rusttijdenpatroon

Artikel 4:2

o 1.De werkgever die een arbeids- en rusttijdenpatroon voor de bij hem werkzame
werknemers vaststelt of opnieuw vaststelt, deelt dit zo tijdig mogelijk aan de
werknemers mee. Met betrekking tot de tijdigheid geldt hetgeen daaromtrent bij
collectieve regeling is bepaald of, indien geen collectieve regeling van toepassing is
dan wel de collectieve regeling terzake geen bepaling bevat, telkens met
instemming van de betrokken werknemer is bepaald.

o 2.Indien een bepaling inzake de tijdigheid, bedoeld in de tweede zin van het eerste
lid, ontbreekt, deelt de werkgever het arbeids- en rusttijdenpatroon ten minste 28
dagen van te voren aan de werknemer mee.

o 3.Indien in verband met de aard van de arbeid toepassing van het tweede lid
onmogelijk is, deelt de werkgever ten minste 28 dagen van te voren aan de
werknemer mee op welke dag de rusttijd, bedoeld in de artikelen 5:5 en 5:6,
begint. Tevens maakt hij aan die werknemer ten minste 4 dagen van te voren de
tijdstippen bekend waarop hij arbeid moet verrichten.

Registratie

Artikel 4:3

o 1.Een werkgever en een persoon als bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, voert een
deugdelijke registratie terzake van de arbeids- en rusttijden welke het toezicht op
de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk maakt.

o 2.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
welke aangeven op welke wijze aan de in het eerste lid neergelegde verplichting
wordt voldaan. Deze regels kunnen voor verschillende sectoren verschillend worden
gesteld.

o 3.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
omtrent het door de werknemer en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid,
houden van een middel terzake van een deugdelijke registratie, de wijze waarop
een middel terzake van een deugdelijke registratie wordt gebruikt alsmede de
aanvraag van dit middel.

o 4.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
omtrent het bewaren van de gegevens en bescheiden met betrekking tot de in dit
artikel neergelegde registratieverplichting.

o 5.Indien de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede tot en met
vierde lid, betrekking heeft op de in artikel 5:12, tweede lid, onderscheiden
categorieën van arbeid, wordt de voordracht van die algemene maatregel van
bestuur Ons gedaan door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze
Minister tezamen.

§ 4.2. Jeugdige werknemers

Arbeid in verband met onderwijs

Artikel 4:4

o 1.De arbeid van een jeugdige werknemer wordt zodanig ingericht, dat hij in staat is
volgens de voor hem geldende wetgeving onderwijs te volgen.

o 2.Voor de toepassing van hoofdstuk 5 en de daarop berustende bepalingen geldt de
tijd waarop een jeugdige werknemer onderwijs volgt of pleegt te volgen, de
onderbrekingen inbegrepen, als arbeidstijd.

o 3.Elk beding waarbij ten nadele van de jeugdige werknemer wordt afgeweken van
dit artikel, is nietig.
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§ 4.3. Vrouwelijke werknemers

Arbeid en zwangerschap

Artikel 4:5

o 1.De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening
wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. De werkgever voldoet, met
inachtneming van het tweede tot en met vijfde lid, aan de voor hem uit de eerste
volzin voortvloeiende verplichting binnen een redelijke termijn nadat een verzoek
daartoe door de zwangere werknemer is gedaan. Bij dit verzoek wordt desgevraagd
een schriftelijke verklaring overgelegd van een geneeskundige of een verloskundige
waaruit blijkt, dat de betrokken werknemer zwanger is.

o 2.De zwangere werknemer heeft het recht de arbeid af te wisselen met één of meer
pauzes buiten die bedoeld in artikel 5:4 of de bij of krachtens artikel 5:12
voorgeschreven pauzes. Deze extra pauze onderscheidenlijk pauzes bedragen
tezamen ten hoogste één achtste deel van de voor haar geldende arbeidstijd per
dienst. De in de vorige volzin bedoelde pauzes gelden voor de toepassing van deze
wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd.

o 3.De zwangere werknemer heeft het recht arbeid te verrichten in een bestendig en
regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon.

o 4.De zwangere werknemer van 18 jaar of ouder kan niet worden verplicht meer
arbeid te verrichten dan:

! a. 10 uren per dienst;
! b. gemiddeld 50 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten
weken, en

! c. gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten
weken.

o 5.De zwangere werknemer kan niet verplicht worden arbeid te verrichten in
nachtdienst, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van
hem kan worden gevergd.

o 6.De werkgever stelt de zwangere werknemer in de gelegenheid de noodzakelijke
zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. Zij behoudt haar aanspraak op het naar
tijdruimte vastgesteld loon, indien zij door het bedoelde zwangerschapsonderzoek
verhinderd is geweest haar arbeid te verrichten.

o 7.Elk beding waarbij ten nadele van de zwangere werknemer wordt afgeweken van
het eerste tot en met zesde lid, is nietig.

Bevalling

Artikel 4:6

De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een vrouwelijke werknemer:

o a. geen arbeid verricht binnen 28 dagen voor de vermoedelijke datum van de
bevalling, zoals die is aangegeven in een door de vrouwelijke werknemer aan de
werkgever overgelegde schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige
waaruit de vermoedelijke datum van bevalling blijkt. Het in de eerste volzin
bedoelde tijdvak wordt verlengd met het tijdvak, dat verloopt tussen de
vermoedelijke datum van de bevalling en de werkelijke datum van de bevalling;

o b. geen arbeid verricht binnen 42 dagen na haar bevalling.

Arbeid na bevalling

Artikel 4:7

Artikel 4:5, met uitzondering van het zesde lid, is van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van een vrouwelijke werknemer gedurende een periode van 6 maanden na de
bevalling.
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Voedingsrecht

Artikel 4:8

o 1.Een vrouwelijke werknemer, die een borstkind voedt, heeft, indien zij de
werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste 9 levensmaanden
van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en
afzondering haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven. De werkgever
biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten
besloten ruimte ter beschikking.

o 2.De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang
als nodig is doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd
per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt
plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever.

o 3.De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing
van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de
vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon
behoudt.

o 4.Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken
van dit artikel, is nietig.

§ 4.4. Gezondheidsproblemen in relatie met het verrichten van nachtdiensten

Artikel 4:9

o 1.Indien uit arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt, dat de
gezondheidsproblemen van een werknemer voortvloeien uit het verrichten van
nachtdiensten, wordt de arbeid van die werknemer binnen redelijke termijn zodanig
ingericht, dat hij arbeid verricht anders dan in nachtdienst. Elk beding waarbij
wordt afgeweken van dit lid, is nietig.

o 2.De werkgever voldoet aan de voor hem uit het eerste lid voortvloeiende
verplichting, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de in dat lid bedoelde inrichting van
de arbeid redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

! Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden

§ 5.1. Algemene bepalingen

Gelijkstelling met de zondag

Artikel 5:1

o 1.Dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen vinden ten aanzien van de
zondag voor werknemers, die in verband met hun godsdienstige of
levensbeschouwelijke opvattingen, de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de
zondag vieren, overeenkomstige toepassing voor die dag in plaats van ten aanzien
van de zondag, indien die werknemers een daartoe strekkend schriftelijk verzoek
tot de werkgever hebben gericht.

o 2.Elk beding waarbij wordt afgeweken van het eerste lid, is nietig.

Gelijkstelling met arbeidstijd

Artikel 5:2

o 1.Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen,
worden voor het bepalen van het aantal uren dat arbeid wordt verricht meegeteld
de uren waarop de werknemer de bedongen arbeid zou hebben verricht, maar deze
door de uitoefening van zijn taak in het kader van het medezeggenschapsorgaan,
ziekte, vakantie, de vervulling van door wet of overheid opgelegde verplichting,
welke niet in zijn vrije tijd kon geschieden, of als gevolg van zeer bijzondere
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persoonlijke omstandigheden, bedoeld in artikel 4:1, eerste lid, van de Wet arbeid
en zorg, niet heeft verricht.

o 2.Elk beding waarbij wordt afgeweken van het eerste lid, is nietig.

§ 5.2. Arbeids- en rusttijden

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5:3

o 1.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werknemer een
onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 12 uren in elke aaneengesloten periode
van 24 uren, waarin zijn begrepen de uren tussen 23.00 uur en 06.00 uur.

o 2.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of
ouder een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uren in elke
aaneengesloten periode van 24 uren, welke rusttijd eenmaal in elke
aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8
uren, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich
brengen.

o 3.De in het eerste of tweede lid bedoelde periode vangt aan op het eerste tijdstip
van de dag, waarop de werknemer arbeid verricht.

Pauzeregeling

Artikel 5:4

o 1.De werkgever organiseert de arbeid van een jeugdige werknemer zodanig dat,
indien hij meer dan 4,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid tijdens de dienst
wordt onderbroken door een pauze. De pauze bedraagt ten minste 30 minuten, die
zonodig kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten.

o 2.De werkgever organiseert de arbeid van een werknemer van 18 jaar of ouder
zodanig, dat indien hij:

! a. meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt
onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden
gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten;

! b. meer dan 10 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt
onderbroken door een pauze van ten minste 45 minuten, die kan worden
gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten.

o 3.Bij collectieve regeling kan van het tweede lid worden afgeweken. Daarbij wordt
in acht genomen dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert, dat indien de
werknemer meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt
onderbroken door een pauze van ten minste 15 minuten. Elk beding, waarbij op
een andere wijze dan in dit lid is bepaald, wordt afgeweken van het tweede lid, is
nietig.

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5:5

o 1.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werknemer een
onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 36 uren in elke aaneengesloten periode
van 7 maal 24 uren.

o 2.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of
ouder een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste:

! a. 36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren, of
! b. 72 uren in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren, welke
rusttijd kan worden gesplitst in onafgebroken rustperioden van elk ten
minste 32 uren.

o 3.De in het eerste of tweede lid bedoelde periode vangt aan op het eerste tijdstip
van de dag, waarop de werknemer arbeid verricht.
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Arbeid op zondag

Artikel 5:6

o 1.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer op zondag geen
arbeid verricht, behalve voor zover dat uit de aard van de arbeid voortvloeit en het
tegendeel is bedongen.

o 2.Indien de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, kan van het eerste lid
worden afgeweken, indien de werkgever daartoe overeenstemming heeft bereikt
met het medezeggenschapsorgaan of, bij het ontbreken daarvan, met de
belanghebbende werknemers. De werknemer verricht in de omstandigheden,
bedoeld in de vorige zin, uitsluitend arbeid op zondag, indien hij daarmee voor dat
geval instemt.

o 3.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer op ten minste 13
zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken geen arbeid verricht.

o 4.Bij collectieve regeling kan van het derde lid worden afgeweken, met
inachtneming van:

! a. het eerste lid, of
! b. het tweede lid.

Bij toepassing van de aanhef en onderdeel a van de vorige zin, verricht de
werknemer uitsluitend op 40 of meer zondagen in elke periode van 52
aaneengesloten weken arbeid, indien hij daarmee voor dat geval instemt. Elk
beding, waarbij op een andere wijze dan in dit lid is bepaald, wordt afgeweken van
het derde lid, is nietig.

Arbeidstijd

Artikel 5:7

o 1.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werknemer ten
hoogste arbeid verricht gedurende:

! a. 9 uren per dienst;
! b. 45 uren per week, en
! c. gemiddeld 40 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten
weken.

o 2.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of
ouder ten hoogste arbeid verricht gedurende:

! a. 12 uren per dienst;
! b. 60 uren per week, en
! c. gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten
weken.

o 3.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of
ouder ten hoogste arbeid verricht gedurende gemiddeld 55 uren per week in elke
periode van 4 aaneengesloten weken.

o 4.Bij collectieve regeling kan, met inachtneming van het tweede lid, van het derde
lid worden afgeweken. Elk beding, waarbij op een andere wijze dan in de vorige zin
is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5:8

o 1.In afwijking van artikel 5:7, tweede lid, onderdeel a, organiseert de werkgever,
behoudens het derde lid, de arbeid zodanig, dat een werknemer ten hoogste arbeid
verricht gedurende 10 uren per nachtdienst.

o 2.In elke periode van 16 aaneengesloten weken waarin een werknemer 16 of meer
malen arbeid in een nachtdienst verricht organiseert de werkgever, in afwijking van
artikel 5:7, tweede lid, onderdeel c, de arbeid zodanig dat ten hoogste gemiddeld
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40 uren per week arbeid wordt verricht in die periode van 16 aaneengesloten
weken.

o 3.In afwijking van het eerste of vierde lid kan de werkgever ten hoogste 5 malen in
elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren, en ten hoogste 22 malen in elke
aaneengesloten periode van 52 weken, de arbeid zodanig organiseren dat een
werknemer:

! a. ten hoogste arbeid verricht gedurende 12 uren in een nachtdienst, en
! b. aansluitend op die nachtdienst een onafgebroken rusttijd heeft van ten
minste 12 uren.

o 4.Indien arbeid in een nachtdienst wordt verricht waarbij die dienst eindigt na
02.00 uur, organiseert de werkgever die arbeid zodanig, dat na die dienst de
werknemer, behoudens het derde lid, een onafgebroken rusttijd heeft van ten
minste 14 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten periode van 7 maal
24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren, indien de aard van de arbeid
of de bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen.

o 5.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een werknemer na het
verrichten van een reeks van 3 of meer achtereenvolgende nachtdiensten een
onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 46 uren.

o 6.Indien in een reeks van achtereenvolgende diensten een of meer van deze
diensten een nachtdienst betreft, organiseert de werkgever die arbeid zodanig, dat
een werknemer gedurende ten hoogste 7 achtereenvolgende diensten arbeid
verricht. Bij collectieve regeling kan, met inachtneming van het zevende lid, van de
vorige zin worden afgeweken. Elk beding, waarbij op een andere wijze dan in de
vorige zin is bepaald, wordt afgeweken van dit lid, is nietig.

o 7.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een werknemer ten hoogste 8
achtereenvolgende diensten arbeid verricht, indien een of meer van deze diensten
een nachtdienst betreft en de aard van de arbeid of bedrijfsomstandigheden dit
met zich brengen.

o 8.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een werknemer in elke periode
van 16 aaneengesloten weken ten hoogste 36 malen arbeid verricht in een
nachtdienst die eindigt na 02.00 uur. Bij collectieve regeling kan, met inachtneming
van het negende lid, van de vorige zin worden afgeweken, indien de aard van de
arbeid of bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen. Elk beding, waarbij op een
andere wijze dan in de vorige zin is bepaald, wordt afgeweken van dit lid, is nietig.

o 9.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een werknemer in elke periode
van:

! a. 52 aaneengesloten weken ten hoogste 140 malen arbeid verricht in een
nachtdienst die eindigt na 02.00 uur, of

! b. 2 aaneengesloten weken ten hoogste 38 uren arbeid verricht tussen
00.00 uur en 06.00 uur.

Consignatie

Artikel 5:9

o 1.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat consignatie uitsluitend aan een
werknemer van 18 jaar of ouder wordt opgelegd.

o 2.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer in elke
aaneengesloten periode van 28 maal 24 uren ten minste:

! a. 14 maal een periode van 24 aaneengesloten uren geen consignatie
wordt opgelegd, en

! b. 2 maal een aaneengesloten periode van 48 uren geen arbeid verricht
noch consignatie wordt opgelegd.

o 3.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer geen consignatie
wordt opgelegd gedurende:

! a. 11 aaneengesloten uren voor elke nachtdienst, en
! b. 14 aaneengesloten uren na elke nachtdienst.

o 4.In aanvulling op artikel 5:7, tweede lid, onderdeel a, organiseert de werkgever de
arbeid zodanig, dat de werknemer aan wie consignatie is opgelegd ten hoogste 13
uren in elke periode van 24 aaneengesloten uren arbeid verricht.
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o 5.In afwijking van artikel 5:7, tweede lid, onderdeel c, organiseert de werkgever de
arbeid zodanig, dat een werknemer aan wie in een periode van 16 aaneengesloten
weken 16 of meer malen consignatie is opgelegd, welke consignatie telkens geheel
of gedeeltelijk perioden tussen 00.00 uur en 06.00 uur omvat, in die periode van
16 aaneengesloten weken ten hoogste gemiddeld 40 uren per week arbeid verricht.

o 6.In plaats van het vijfde lid kan de werkgever de arbeid van een werknemer aan
wie in een periode van 16 aaneengesloten weken 16 of meer malen consignatie is
opgelegd, die telkens geheel of gedeeltelijk perioden tussen 00.00 uur en 06.00
uur omvat, ook zodanig organiseren dat de werknemer:

! a. na de laatste oproep die is aangevangen tussen 00.00 uur en 06.00 uur,
een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 8 uren, dan wel, indien zijn
dienst aanvangt direct aansluitend op een oproep die is aangevangen
tussen 00.00 uur en 06.00 uur, in de direct aaneengesloten periode van 18
uren welke periode begint om 06.00 uur, een onafgebroken rusttijd heeft
van ten minste 8 uren, en

! b. in die periode van 16 aaneengesloten weken ten hoogste gemiddeld 45
uren arbeid per week verricht.

o 7.Voor de toepassing van het tweede tot en met zesde lid vangt de arbeid tijdens
consignatie aan op het moment van een oproep. Indien binnen een half uur na
beëindiging van de arbeid die voortvloeit uit een oproep tijdens consignatie,
opnieuw een dergelijke oproep wordt gedaan, is de tussenliggende tijd arbeid.
Indien binnen een half uur een of meer malen arbeid voortvloeiend uit een oproep
tijdens consignatie wordt verricht, wordt de arbeid geacht ten minste een half uur
te bedragen.

o 8.De arbeid die voortvloeit uit een oproep tijdens consignatie wordt voor de
toepassing van de artikelen 5:3, tweede lid, 5:4, tweede of derde lid, 5:5, tweede
lid, en 5:8, vierde en vijfde lid, alsmede van de voorschriften bij of krachtens
artikel 5:12 ten aanzien van de rusttijd en de pauze, buiten beschouwing gelaten.

o 9.Op de arbeid die voortvloeit uit een oproep tijdens consignatie is artikel 5:8,
zesde tot en met negende lid, en de bij of krachtens artikel 5:12 gestelde regels
ten aanzien van het aantal malen dat arbeid in nachtdienst wordt verricht, niet van
toepassing.

Plotseling onvoorziene situaties

Artikel 5:10

o 1.Deze paragraaf en de op artikel 5:12, eerste lid, berustende bepalingen zijn niet
van toepassing op een werknemer van 18 jaar en ouder die arbeid verricht in
verband met een zich plotseling voordoende onvoorziene situatie waarbij personen
ernstig letsel oplopen, dan wel daartoe de onmiddellijke dreiging bestaat, of
buitengewoon ernstige schade aan goederen ontstaat, dan wel onmiddellijk dreigt
te ontstaan, en die arbeid geen uitstel duldt en door andere maatregelen
redelijkerwijs niet is te voorkomen. De artikelen 5:6, 5:7, tweede lid, aanhef en
onderdeel c, en 5:9 zijn in afwijking van de eerste zin van toepassing.

o 2.De eerste zin van het eerste lid geldt slechts voor zover de toepassing van deze
wet en de daarop berustende bepalingen een goede uitoefening van de in dat lid
bedoelde arbeid belemmert.

o 3.Bij toepassing van dit artikel organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat de
door een werknemer niet genoten dagelijkse of wekelijkse onafgebroken rusttijd
alsnog kan worden genoten.

Artikel 5:11

Gereserveerd.
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§ 5.3. Bijzondere voorschriften

Artikel 5:12

o 1.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot bepaalde arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden die
afwijken van of strekken tot aanvulling van het bij paragraaf 5.2 bepaalde, ten
aanzien van:

! a. de rusttijd;
! b. arbeid op zondag;
! c. de arbeidstijd;
! d. de referentieperiode, waarover de gemiddelde arbeidstijd wordt
berekend;

! e. de pauze;
! f. arbeid in nachtdienst;
! g. de consignatie.

o 2.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, met uitzondering van
arbeid verricht door defensiepersoneel, regels worden gesteld die afwijken van, in
de plaats komen van of strekken tot aanvulling van het bij paragraaf 5.2 bepaalde,
ten aanzien van arbeid verricht door:

! a. personen, werkzaam in of op railvoertuigen of motorrijtuigen;
! b. personen, werkzaam aan boord van luchtvaartuigen, zee- of
binnenschepen;

! c. loodsen.
o 3.De voordracht van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het
tweede lid wordt Ons gedaan door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en
Onze Minister tezamen.

Artikel 5:16

o 1.Indien een werknemer naast het verrichten van arbeid in Nederland tevens
buiten Nederland arbeid verricht, zorgt de in Nederland gevestigde werkgever
ervoor, dat die werknemer geen arbeid verricht in strijd met deze wet en de daarop
berustende bepalingen.

o 2.De werknemer, bedoeld in het eerste lid, verstrekt aan de in Nederland
gevestigde werkgever uit eigen beweging tijdig de voor de naleving van deze wet
en de daarop berustende bepalingen nodige inlichtingen betreffende zijn arbeid.

o 4.De voordracht van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste
lid wordt Ons gedaan door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.
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Bijlage 8 Technische wijzigingen

Artikel 31 lid 3 onder c: de zinsnede onder het schema wordt gewijzigd als volgt:

De NRD-vergoedingen worden jaarlijks per 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met het afgeleide

consumenten prijsindexcijfer (CPI afgeleid).

Schrappen artikel 24 lid 8:

Maximum arbeidsduur

In een periode van 4 weken worden in minimaal 2 tijdruimtes van elk ten minste 7 maal 24 uur geen

bereikbaarheidsdiensten verricht.

Een bereikbaarheidsdienst vóór of na een nachtdienst is niet toegestaan.

De maximum arbeidsduur is :

• 13 uur per 24 uur

• 60 uur per week

en, gerekend over een periode van 13 weken, gemiddeld 45 uur per week.

Indien de bereikbaarheidsdienst geheel of gedeeltelijk tussen 0.00 en 06.00 uur valt, is de maximum

arbeidsduur, gerekend over een periode van 13 weken, gemiddeld 40 uur per week. De

minimumarbeidsduur bij bereikbaarheidsdiensten is een half uur.


