MODEL SPAARURENREGELING
(1-1-2020)
Als een werknemer werkzaam is op een object met een vaste bedrijfssluiting en kiest voor een
arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling wordt dit model toegepast.
Dit model is onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer of wordt als
bijlage aan de arbeidsovereenkomst toegevoegd. Het gebruik van dit model volgt uit artikel 9 lid 3
CAO.
Werknemer is werkzaam op object …………………………………….…. te ………………………………………….
Op dit object is er sprake van een vaste bedrijfssluiting van minimaal 6 weken per kalenderjaar.
Het is werknemer bekend dat dit object gedurende bepaalde dagen en/of periode(n) gesloten is.
Werkgever verricht daar dan geen (schoonmaak-)activiteiten. Er is gedurende het jaar sprake van
een wisselende arbeidsomvang op het object. Het is werknemer bekend dat het aantal vakantieuren minder is dan het aantal dagen op jaarbasis waarop het object gesloten is.
Om voor werknemer een vast inkomenspatroon gedurende het jaar te bereiken, gaan werkgever
en werknemer akkoord met het volgende:
1. De werkgever geeft de werknemer uiterlijk 1 februari van het kalenderjaar schriftelijk
informatie over het gedurende de periode 1 januari t/m 31 december per jaar te werken aantal
uren (de jaarurennorm). Hieruit blijkt het aantal door werknemer per week te werken uren in
de weken dat het object geopend is.
2. Werkgever informeert werknemer uiterlijk 1 februari van het kalenderjaar schriftelijk over het
aantal vakantieuren dat de werknemer per jaar opbouwt. Werknemer zal deze vakantieuren
opnemen tijdens de dagen en/of periode(n) van sluiting van het object.
3. De werkgever geeft de werknemer uiterlijk 1 februari van ieder kalenderjaar schriftelijk
informatie over het in dat jaar te sparen aantal uren (de spaaruren). Hieruit blijkt het aantal
door de werknemer in dat jaar te sparen uren.
4. Voor de berekening van het te betalen loon per loonperiode wordt het totaal aantal te werken
uren per jaar (ad 1) vermeerderd met het aantal vakantieuren per jaar (ad 2). Dat totaal
aantal uren over het jaar wordt verdeeld in 13 periodes (bij 4-wekenbetaling) of 12 maanden
(bij maandbetaling). De werknemer ontvangt hierdoor elke loonperiode een gelijk loon.
5. Om een gelijkmatige verdeling van de loonaanspraak per loonperiode te realiseren, machtigt
de werknemer de werkgever een deel van de gewerkte uren (de spaaruren) te sparen tot
maximaal het verschil tussen het aantal uren dat op jaarbasis wegens sluiting van het object
niet wordt gewerkt en de uren waarvoor vakantieuren worden ingezet. De gespaarde uren
worden niet uitbetaald in de periode waarin deze uren zijn gewerkt. Deze uren worden samen
met de vakantieuren, op het moment dat het object gesloten is en er geen activiteiten worden
uitgevoerd, aan werknemer betaald.
6. Indien er tijdens de sluiting van het object sprake is van een feestdag op een dag waarop de
werknemer normaal werkt, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling (zie: de artikelen 18
en 19 CAO). De werknemer hoeft geen vakantieuren of spaaruren in te leveren.
7. Het saldo aan gespaarde uren wordt periodiek op de loonstrook vermeld of apart schriftelijk
aan de werknemer verstrekt.
8. Bij arbeidsongeschiktheid bestaat er voor de werknemer recht op loondoorbetaling volgens
punt 5 van dit model.
9. Werknemer heeft recht op uitbetaling van eventueel meerwerk en/of overwerk.
10. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt het saldo aan gespaarde uren verrekend.
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