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Artikel III.4 lid 8 en I.I lid 25 cao 1997-1999 (artikel 26 cao 2007-2008) 

 

Omschrijving geschil 

Partijen verschillen van mening over de toeslag over diensten die langer dan 10 uur 

duren. De werknemer meent dat de werkgever toeslag over het totaal aantal 

ingeroosterde uren dient te betalen. De werknemer erkent dat alleen feitelijk gewerkte 

uren uitbetaald dienen te worden, maar bestrijdt dat er pauzes in het dienstrooster 

ingeroosterd waren. De werkgever erkent dat de toeslag over diensten langer dan 10 uur 

niet aan de werknemer uitbetaald zijn, maar wijst de werknemer op het feit dat deze bij 

berekening van de toeslag geen rekening heeft gehouden met genoten pauzes. De 

werkgever licht toe dat de hier betreffende diensten nooit ingeroosterd worden omdat 

het hier surveillancediensten in een auto betreft. Tijdens deze diensten neemt een 

werknemer zijn pauze naar eigen goeddunken op. 

 

Uitspraak (18 januari 1999) 

Conform artikel III.4 lid 8 cao dient een werkgever er zorg voor te dragen dat een 

werknemer een pauze kan genieten. Een werkgever is niet verplicht pauzes in te 

roosteren. Hij moet er echter wel zorg voor dragen dat een werknemer een pauze kan 

genieten conform artikel I.I lid 25 cao. Aangezien dat de werkgever vaststelt dat er 

tijdens de betreffende diensten een pauze genoten is, dient de werkgever aan te tonen 

dat de werknemer daadwerkelijk deze pauze heeft kunnen genieten. De Sociale 

commissie constateert dat de werkgever heeft aangetoond dat de mogelijkheid om pauze 

te genieten aanwezig is. De commissie is van oordeel dat de aanwezigheid van de 

mogelijkheid niet betekent dat een werknemer ook daadwerkelijk pauze genoten heeft, 

waartoe de werkgever niet alleen de gelegenheid moet bieden maar voor welker 

uitvoering de werkgever ook de verantwoordelijkheid draagt. Zij meent dat de werkgever 

niet voldoende heeft aangetoond dat de werknemer daadwerkelijk pauze heeft genoten. 

Concreet houdt dit in dat de werkgever de werknemer de toeslag over het totaal aantal 

ingeroosterde uren dient uit te betalen. 

 

 

 

 


