
BIJLAGE XVI 

 
REGELING ONWERKBAAR WEER  

 
Artikel 1 Onwerkbaar weer 
De werkgever is bij weersomstandigheden, waaronder of ten gevolge waarvan niet kan worden 

gewerkt, gehouden aan de werknemer het loon (volgens artikel 1 lid 8 CAO) door te betalen.  

Artikel 2  Vorst / ijzel / sneeuw 

De hiernavolgende leden van dit artikel gelden:  

• voor het tijdvak lopende van 1 november van enig jaar tot en met 31 maart van het daarop 
volgend jaar (hierna te noemen: winterseizoen); én • voor zover vanwege of ten gevolge van 
vorst / ijzel / sneeuw niet wordt gewerkt.  

Artikel 3  Vorst / ijzel / sneeuw 

a. Als vorst- / ijzel- / sneeuwdag wordt beschouwd een werkdag in een winterseizoen waarop 

vanwege vorst / ijzel / sneeuw niet wordt gewerkt en die voldoet aan minimaal één van de 

volgende normen:  
• Vorst / sneeuw: - de gemeten temperatuur is tussen 00:00 uur en 07:00 uur lager geweest 

dan -3 º Celsius. 
• Vorst / sneeuw: - de gemeten temperatuur is tussen 07:00 uur en 09:00 uur lager geweest 

dan -0,5 º Celsius. Dit geldt alleen voor werknemers werkzaam in de glasbewassing en de 
gevelreiniging (werkzaam in de functies Glazenwasser 1 t/m III, Gevelreiniger 1 t/m III en 

de meewerkend voorman-/-vrouw schoonmaakonderhoud buiten I en II) waarbij er sprake 
is van schoonmaakwerk buiten met gebruik van water.   

• IJzel: er is sprake van ijzel volgens de meting van het KNMI-weerstation in het 
postcodegebied waarin het werkobject, waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, zich 
bevindt.  

b. Voor het vaststellen van een norm onder 3a is bepalend de meting van het KNMI-weerstation 
in het postcodegebied waarin het werkobject, waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, zich 
bevindt.  

c. Het risico van vorst / sneeuw / ijzel moet per werknemer gedurende de eerste 2 vorstdagen in 

een winterseizoen voor rekening van de werkgever komen.  

d. Voor de vorst- / ijzel- /sneeuwdagen in een winterseizoen boven het aantal van 2 geldt dat de 
werkgever – in afwijking van artikel 7:628 BW en lid 1 van dit artikel – het loon of salaris niet 
doorbetaalt op vorst / ijzel / sneeuwdagen, zoals genoemd onder 3a.  

e. Voor de vorst- / ijzel- / sneeuwdagen in een winterseizoen boven het aantal van 2 zal de 
werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering volgens de wettelijke 
voorziening aanvragen.  

Artikel 4  Overvloedige regenval / andere buitengewone natuurlijke omstandigheden 

De hiernavolgende leden van dit artikel gelden:  

• voor het tijdvak lopende van 1 januari tot en met 31 december (hierna te noemen: 
kalenderjaar); én • voor zover vanwege of ten gevolge van overvloedige regenval of andere 
buitengewone natuurlijke omstandigheid niet wordt gewerkt.  

Artikel 5  Overvloedige regenval  

a. Als overvloedige regenval wordt beschouwd een werkdag in een kalenderjaar waarop vanwege 
overvloedige regenval niet wordt gewerkt en die voldoet aan de volgende norm: de gemeten 
regenval is tussen 7:00 uur en 19:00 uur tenminste 300 minuten.  

b. Voor het vaststellen van een norm onder 5a is bepalend de meting van het KNMI-weerstation 
in het postcodegebied waarin het werkobject, waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, zich 
bevindt.  



c. Het risico van overvloedige regenval moet per werknemer gedurende de eerste 19 dagen in 

een kalenderjaar voor rekening van de werkgever komen.  

d. Voor de dagen in een kalenderjaar boven het aantal van 19 geldt dat de werkgever – in 
afwijking van artikel 7:628 BW en lid 1 van dit artikel – het loon of salaris niet doorbetaalt op 
dagen, zoals genoemd onder 5a. 

e. Voor de dagen in een kalenderjaar boven het aantal van 19 zal de werkgever namens de 
werknemer bij het UWV een WW-uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen.  

Artikel 6  Storm 

a. Als stormdag wordt beschouwd een werkdag in een kalenderjaar waarop vanwege storm niet 
wordt gewerkt en die voldoet aan minimaal 1 van de volgende normen:  
• Het KNMI geeft een waarschuwing uit voor code rood.  
• Het KNMI een waarschuwing voor windkracht 6 of hoger uitgeeft. Dit geldt alleen voor 

werknemers werkzaam in de glasbewassing en de gevelreiniging (werkzaam in de functies 
Glazenwasser 1 t/m III, Gevelreiniger 1 t/m III en de meewerkend voorman-/-vrouw 
schoonmaakonderhoud buiten I en II) waarbij er sprake is van buitenwerk op hoogte 

waarbij klimmaterialen moeten worden gebruikt. 

b. Voor het vaststellen van een norm onder 6a is bepalend de meting van het KNMI-weerstation 

in het postcodegebied waarin het werkobject, waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, zich 
bevindt.  

c. Het risico van storm moet per werknemer gedurende de eerste 2 dagen in een kalenderjaar 
voor rekening van de werkgever komen.  

d. Voor de dagen in een kalenderjaar boven het aantal van 2 geldt dat de werkgever – in 
afwijking van artikel 7:628 BW en lid 1 van dit artikel – het loon of salaris niet doorbetaalt op 
dagen, zoals genoemd onder 6a. 

e. Voor de dagen in een kalenderjaar boven het aantal van 2 zal de werkgever namens de 
werknemer bij het UWV een WW-uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen.  

Artikel 7  Algemeen 

a. Van iedere dag waarop een werknemer door een vorst- / ijzel- / sneeuwdag of een andere 
buitengewone natuurlijke omstandigheid de arbeid niet kan worden verricht doet de werkgever 
conform de uitvoeringsvoorschriften melding bij het UWV middels het daarvoor door het UWV 
beschikbaar gestelde formulier.  

b. Ter zake van een dag die bij het UWV wordt gemeld, geldt dat een werknemer op die gehele 
dag geen (vervangende) werkzaamheden mag verrichten. Bovendien dient de werknemer 
indien de melding betrekking heeft op vorst, ijzel, sneeuwval of een andere buitengewone 
natuurlijke omstandigheid vóór 10:00 uur in de ochtend door zijn werkgever te zijn bericht die 
dag niet op het werk te hoeven verschijnen dan wel door zijn werkgever daadwerkelijk naar 
huis te zijn gestuurd.  

c. De werkgever is gehouden te voldoen aan alle (uitvoerings-)voorschriften die in het kader van 
onderhavige regeling gelden. Deze voorschriften zijn te vinden op de websites van het UWV. 
Het UWV controleert op een correcte naleving hiervan. Bij constatering van oneigenlijk gebruik 
en/of misbruik kan het UWV sancties opleggen.   


