Uren sparen KLM (Bouw cao)

Regeling Spaaruren KLM (Bouw cao) – Seizoen 2021-2022
In de CAO voor de Bouwnijverheid is artikel 2.3 opgenomen waarin staat vermeld dat er
volgens de richtlijnen van de CAO een jaarmodel uren ingevoerd mag worden. Het jaarmodel
uren is bedoeld om discontinuïteit (geldt o.a. voor weersomstandigheden of bijv. een tijdelijk
minder gevulde orderportefeuille) in het bedrijf op te vangen, daar waar de Regeling
Onwerkbaar Weer niet van toepassing is. Van Gelder is in afwijking van de CAO en in
overeenstemming met de vakbonden een afwijkende regeling overeengekomen voor het jaar
2021- 2022. De regeling luidt als volgt:
• Medewerkers met een dienstverband voor 40 uren per week mogen maximaal 80 uren
sparen in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 november 2022.
• Zowel overuren als reisuren worden voor de opbouw van de 80 spaaruren gebruikt.
• Overwerk vindt plaats in eenheden van een uur, werkgever kan maximaal 3 overwerkuren
per week aanwijzen om spaaruren op te bouwen. Voor het omzetten van overuren in
spaaruren gelden de in de CAO vastgelegde overwerkpercentages.
• Reisuren mogen ingelegd worden in de regeling. Tegenover 1 reisuur staat 0,75 spaaruur.
Werkgever kan maximaal 5 reisuren per week aanwijzen om spaaruren op te bouwen.
• De gespaarde uren worden gereserveerd door Van Gelder. Ter nakoming van deze
verplichting verstrekt Van Gelder een bankgarantie tot en met 30 juni 2022 ter hoogte van
de waarde van 80 spaaruren voor de personeelsleden in de bouw ter nakoming van
eventuele toekomstige betalingsverplichtingen.
• Bij opname van spaaruren (zogenaamde opname-uren) in geval van discontinuïteit dient
vooraf (14 dagen) schriftelijk gemeld te worden aan werknemer en kan alleen plaatsvinden
in de periode 1 december 2021 tot en met 31 maart 2022. Bij een latere melding ontvangt
werknemer een toeslag van 15% per opname-uur. De minimale vooraankondiging bedraagt
1 week.
• Bij opname van spaaruren vindt loonbetaling plaats vanuit Van Gelder en zal het saldo aan
spaaruren worden afgeboekt.
• Wanneer op 1 april 2022 het spaarsaldo niet is opgenomen zullen op aangeven van de
werknemer de gespaarde uren uitbetaald worden. Als de werknemer niet aangeeft dat de
gespaarde uren uitbetaald dienen te worden vindt geen uitbetaling plaats maar zal dit saldo
worden meegenomen als inleg voor de nog overeen te komen regeling in het jaar 2022.
• Wijziging en/of verlenging van dit jaarmodel kan alleen geschieden door instemming van
FNV Bouw en CNV Vakmensen.
• Van Gelder zal een kopie van deze overeenkomst over de afwijkende afspraken aan het
Technisch Bureau Bouwnijverheid, gevestigd te Harderwijk, sturen.
Wanneer het saldo van 80 spaaruren is bereikt worden de overuren en reisuren weer
behandeld zoals is aangegeven in de CAO.
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