Factsheet normale arbeidsduur
Versie: 19 juni 2014
De normale arbeidsduur is niet altijd eenduidig af te leiden uit de van toepassing zijnde cao en
kan derhalve discussie oproepen. Voor de inspecties voor het SNA-keurmerk wordt
onderstaand schema als uitgangspunt genomen.
Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat het hier gaat om de arbeidsduur per week (de
hoeveelheid uren waaruit de werkweek bestaat) en niet om de arbeidstijd per week (de tijd dat
de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht).
Bij de vaststelling van de normale arbeidsduur wordt arbeidsduurverkorting meegenomen voor
zover het ADV/ATV-dagen (roostervrije dagen) betreffen die een generiek karakter hebben
(gericht op alle werknemers vallend onder de cao) en die bedoeld zijn om de werkduur te
verkorten.
Op het moment dat door de inspecteur eenduidig is vast te stellen welke cao van toepassing
is op de werknemer, wordt onderstaande arbeidsduur als uitgangspunt gebruikt voor de
bepaling van het van toepassing zijnde wettelijke minimum bruto uurloon. De inspecteur houdt
rekening met een eventuele keuzemogelijkheid van de onderneming om ADV uren door te
betalen of om de ADV uren in vrije tijd op te laten nemen door de werknemer.
Het gaat hierbij om een dynamisch schema. Niet alleen kunnen cao's worden toegevoegd,
ook kan de normale arbeidsduur voor de berekening van de Wml worden aangepast.
Aanpassingen zullen plaatsvinden op basis van een gezamenlijke verklaring van bij een cao
betrokken sociale partners of op basis van een rechterlijke uitspraak.
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Overzicht normale arbeidsduur
Sector (CAO)

Arbeidsduur voor
berekening WML

CAO Algemeen
Verbindend
Verklaard

1

Beroepsgoederenvervoer

40 uur

Nee

2

2
Bouwnijverheid

40 uur

Ja

zie ook Bouwvakpakket

3

Dierhouderij

38 uur

Nee

4

Glastuinbouw

38 uur

Ja

5

Horeca

38 uur

Nee

6

Open teelten

38 uur

Ja

7

Pluimvee

1 26 weken 40 uur,
daarna 37,5 uur

Nee

8

Schoonmaak

38 uur

Ja

9

9
Slagers

38 uur

Ja

10

Vleessector

36 uur

Ja

11

Vleeswaren

36 uur

Ja

12

Zoetwaren

36 uur

Nee

13

Metaal en Techniek

38 uur

Ja

1

e

Looptijd AVV

26-1-2013
t/m
31-12-2013 *
19-12-2012
t/m
31-12-2012
(18-12-2014)**
n.v.t.
16-11-2012
t/m
30-06-2014
20-10-2010
t/m
31-03-2012 *
06-07-2013
t/m
30-06-2014
24-08-2012
t/m
30-04-2013 *
29-09-2012
t/m
31-12-2013
(31-12-2015)***
04-03-2014
t/m
31-03-2014 *
30-08-2013
t/m
31-03-2014 *
29-01-2013
t/m
31-03-2014 *
22-05-2013
t/m
31-12-2013*
24-01-2014
t/m
28-02-2015

* Op het moment van opstellen van dit document is er geen recentere CAO die AVV is verklaard.
** De AVV liep af op 31-12-2012. Alleen de artikelen 1, 2 en 74 zijn tot 18-12-2014 algemeen verbindend verklaard.
*** De AAV liep af op 31-12-2013. Alleen de artikelen 1, 36, 37, 45 en 47 zijn tot 31-12-2015 algemeen verbindend
verklaard.
1

Sociale partners hebben (nog) geen eensluidend standpunt. In verband met benodigde transparantie gaan de
inspectie-instellingen bij hun inspecties voorlopig van de aangegeven arbeidsduur uit.
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