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Artikel: Onwerkbaar weer
1.

a. De werkgever beoordeelt of en zo ja, hoe lang het onwerkbaar weer is. Hij doet dit in redelijk
overleg met de betrokken werknemers. In dit overleg wordt rekening gehouden met zowel het
bedrijfsbelang als de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
b. De werkgever is bij weersomstandigheden, waaronder of ten gevolge waarvan niet kan worden
gewerkt, gehouden aan de werknemer het vast overeengekomen loon of salaris door te
betalen.
Deze weersomstandigheden kunnen geen reden zijn voor het geven van ontslag.
c. Wanneer de werkgever op grond van dit artikel lid 2 sub f niet verplicht is het loon door te
betalen, kan de werkgever namens de werknemer bij UWV een aanvraag indienen voor een
WW-uitkering volgens de wettelijke voorziening.
d. De werkgever zal in een dergelijk geval aan de betrokken werknemer een aanvulling betalen op
de WW-uitkering tot 100% van het periode-inkomen.
e. Bepalend voor de vaststelling van een onwerkbaar weer dag is de meting van het KNMIweerstation in het postcodegebied waarin de werklocatie, waar de werknemer werkzaam is of
zou zijn, zich bevindt.

Bij vorst, ijzel of sneeuw
2. a. De hiernavolgende bepalingen 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 er niet kan worden gewerkt:
- vanwege of ten gevolge van vorst;
- vanwege of ten gevolge de aanwezigheid van ijzel of sneeuw op de werkplek.
b. Als onwerkbaar weer dag wordt beschouwd een werkdag in een winterseizoen waarop
vanwege of ten gevolge van vorst of de aanwezigheid van ijzel of sneeuw niet wordt gewerkt.
c. Er is sprake van vorst indien één of meer van de volgende vorstnormen is gehaald:
- de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius;
- de gemeten temperatuur is om 07.00 uur -1,5° Celsius of lager;
- de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager.
d. Er is sprake van ijzel of sneeuw op de werkplek, als er een laag ijzel of sneeuw ligt die niet met
eenvoudige middelen kan worden verwijderd en de rijwegen of looppaden op het tasveld niet
begaanbaar zijn.
e. Het risico van onwerkbaar weer komt gedurende de eerste 2 onwerkbaar weer dagen per
werknemer in een winterseizoen voor rekening van de werkgever.
f. Voor de onwerkbaar weer dagen in een winterseizoen boven het aantal van 2 geldt dat de
werkgever – in afwijking van artikel 7:628 BW lid 1 en lid 3 – niet gehouden is om het voor deze
dagen evenredige deel van het overeengekomen loon of salaris door te betalen.
g. Voor de onwerkbaar weer dagen in een winterseizoen die boven het aantal van 2 per
werknemer uitgaan kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering
volgens de wettelijke voorziening aanvragen.
Melding onwerkbaar weer
3. a. Van iedere dag waarop een werknemer de arbeid niet kan verrichten als gevolg van
onwerkbaar weer doet de werkgever conform de uitvoeringsvoorschriften melding bij UWV
middels het daarvoor door UWV beschikbaar gestelde formulier.
b. Deze melding dient vóór 10:00 uur in de ochtend binnen te zijn bij UWV en geldt voor de
gehele dag.
c. Op dagen waarop de werknemer op verzoek van de werkgever vervangende werkzaamheden
verricht, blijft een onwerkbaar weer melding bij UWV achterwege.
d. Bij constatering van oneigenlijk gebruik en/of misbruik door UWV geldt de vrijstelling niet of
kan de vrijstelling van de loondoorbetalingsplicht met terugwerkende kracht komen te
vervallen tot de aanvang van de betreffende omstandigheid.

