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Artikel IV.10 lid 2 cao PB 2000-2002 (artikel 61 en 62 cao 2007-2008) 
 
Omschrijving geschil 
Partijen verschillen van mening over de interpretatie van artikel IV.10 lid 1, 2 en 3 inzake 
de opbouw van het tegoed aan vakantie-uren op Oudejaarsdag. De werkgever is van 
mening dat op Oudejaarsdag de bepalingen van artikel IV.10 na 16.00 uur van 
toepassing zijn, en er derhalve een opbouw van vakantie uren plaatsvindt van 1/3 deel 
van 24 uur hetgeen neer zou komen op 2,67 uur. Dit geldt ook wanneer er slechts één 
uur op Oudejaarsdag gewerkt wordt. De Ondernemingsraad is van mening dat de 
opbouw van vakantieuren voor fulltimers altijd acht uur zou moeten bedragen. 
 
Uitspraak (31 januari 2001) 
In de cao wordt in artikel IV.10 lid 2 bepaald dat voor de werknemer met een fulltime 
contract het tegoed aan vakantie-uren verhoogd wordt met 8 uren (in de loonperiode 
waarin de feestdag valt) voor een feestdag die valt op een doordeweekse dag. Voor "de 
werknemer met een fulltime contract" (als bedoeld en omschreven in artikel IV.10 lid 2 
cao) moet in het door de OR en de werkgever voorgelegde geval gelezen worden: de 
werknemer met een fulltime contract die op Oudejaarsdag (en dan overigens vanaf 16.00 
uur) werkt (of roostervrij is). Dit valt af te leiden uit de toevoeging in genoemd lid 2, dat 
voor de werknemer met een fulltime contract geldt hetgeen in lid 2 nader is geregeld, 
zulks "naast het bepaalde in lid 1" (van artikel IV.10 cao)  In lid 1 wordt gesproken van 
"arbeid op feestdagen" en "op ieder gewerkt uur". Werknemers die op Oudejaarsdag niet 
werken en niet roostervrij zijn, krijgen deze verhoging van het tegoed aan vakantie-uren 
ook, maar tegelijkertijd moet de feestdag waarop niet gewerkt wordt, aangemerkt 
worden als vakantiedag (art. IV.10 lid 2 tweede volzin cao). Door deze "compensatie" 
behoeft  het tegoed aan vakantie uren feitelijk niet verhoogd te worden. 
 
  


