MODELLEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEID IN OBJECTEN MET EEN VASTE
BEDRIJFSSLUITING: SPAARURENREGELING OF SCHOLENCONTRACT
MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST SPAARURENREGELING
Ter realisering van de spaarurenregeling dient conform artikel 9 lid 2 sub b van de CAO het
volgende beding in de arbeidsovereenkomst of als bijlage bij de arbeidsovereenkomst te worden
opgenomen:
1. Bij aanvang van het dienstverband wordt de werknemer geplaatst op object
.....................................................................................................................................
...........................................................................................................
2. De werknemer verklaart uitdrukkelijk ermee bekend te zijn dat dit en vergelijkbare
objecten gedurende bepaalde dagen en/of periode(n) gesloten zijn en de werkgever daar dan
geen activiteiten uitvoert.
3. De werknemer gaat in verband daarmee uitdrukkelijk akkoord met het volgende:
a. De werknemer zal zijn vakantieuren opnemen in de periode(n) en/of op bepaalde
dagen, waarin wegens sluiting van het object geen activiteiten worden uitgevoerd.
b. Het aantal vakantieuren waarop de werknemer vanwege de CAO op jaarbasis recht
heeft, is minder dan het aantal dagen op jaarbasis waarop het object gesloten is.
c. De werknemer heeft geen aanspraak op loon over dagen:
- waarop het object is gesloten
én
- waarvoor de werknemer geen vakantieverlof heeft opgebouwd.
d. In afwijking van lid c wordt door werknemer en werkgever het volgende
overeengekomen, om een zo vast mogelijk inkomenspatroon over het jaar te bereiken:
d.1 De werkgever geeft de werknemer uiterlijk 1 februari van het kalenderjaar
schriftelijk informatie over het verschil tussen:
- het aantal uren dat op jaarbasis wegens sluiting van het object niet gewerkt
wordt
én
- de uren waarvoor vakantieuren worden ingezet.
Dit verschil is het aantal te sparen uren per kalenderjaar.
d.2 De werkgever verplicht zich elke werknemer voldoende spaaruren per
kalenderjaar op te laten bouwen.
d.3 De werkgever stelt in overleg met de werknemer het aantal spaaruren per
periode vast.
d.4 De werknemer machtigt de werkgever een deel van de gewerkte uren per
loonperiode als spaaruren op te bouwen. Het gespaarde deel van de gewerkte
uren wordt derhalve niet uitbetaald in de periode waarin deze uren zijn gewerkt,
maar op het moment dat de spaaruren door de werknemer worden opgenomen.
Dit is op het moment dat het object is gesloten en er geen activiteiten worden
uitgevoerd.
d.5 Indien er tijdens een vaste bedrijfssluiting sprake is van een feestdag op een dag
waarop de werknemer normaal werkt, heeft de werknemer recht op
loondoorbetaling (artikel 17 j.o. 24 CAO). De werknemer hoeft geen vakantieuren
of spaaruren in te leveren.
d.6 Het saldo aan spaaruren wordt periodiek op de loonstrook vermeld of apart
schriftelijk aan de werknemer verstrekt.
e. Bij de spaarurenregeling behoudt de werknemer het recht op uitbetaling van eventueel
meerwerk en/of overwerk.
f. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt het saldo aan spaaruren verrekend.

MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST SCHOLENCONTRACT (MET EEN ONDERGRENS VAN 40
WERKWEKEN)
Ter realisering dient conform artikel 9 lid 2 sub b van de CAO het volgende beding in de
arbeidsovereenkomst of als bijlage bij de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen:
1
2.

Bij aanvang van het dienstverband wordt de werknemer geplaatst op object
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
De werknemer is er mee bekend dat er op dit object sprake is van vaste bedrijfssluiting. Dit
betekent dat gedurende het jaar het object een aantal weken gesloten zal zijn. De werknemer
bouwt te weinig vakantieuren op om al deze weken vrij te kunnen zijn. De werknemer gaat
ermee akkoord dat de vakantieuren zoveel mogelijk worden opgenomen tijdens de periodes dat
het object gesloten is, tenzij werkgever en werknemer hierover andere afspraken maken.

3.

Werknemer kiest ervoor om onbetaald verlof te nemen in de periode van bedrijfssluiting
waarvoor hij te weinig vakantieuren heeft opgebouwd.

4.

In dat geval ontvangt de werknemer voor elke feestdag die valt op een dag waarop hij normaal
gewerkt zou hebben, ongeacht of deze valt in een periode van onbetaald verlof of niet, een
loon dat overeenkomt met het aantal weken dat hij per jaar moet werken gedeeld door 52
(weken) vermenigvuldigd met het loon voor die dag.
Bijvoorbeeld: iemand die 40 weken werkt en op de dag dat de feestdag valt bijvoorbeeld 2 uur
werkt: 40/52 x 2 uur x uurloon).

5.

De werknemer heeft in de periode dat hij onbetaald verlof geniet geen recht op loon (op grond
van 7:628 BW) ook niet in geval van arbeidsongeschiktheid (volgens artikel 31 CAO).

6.

De periode van onbetaald verlof zal geen nadelige gevolgen hebben voor de dagloonberekening
bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer na het onbetaald verlof. In dat geval zal in
afwijking van het bepaalde in bijlage I CAO het dagloon worden berekend over de drie hele
loonperioden voorafgaande aan de eerste dag van onbetaald verlof.

