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notitie
Samenvatting vereenvoudigde ATW
Het onderstaande schema geeft een korte samenvatting van de ATW-normen per 1 april 2007

Maximum arbeidstijden incl. overwerk
Max. arbeidstijd per dag.

12 uur.

Max. arbeidstijd per week.

60 uur.

Max. arbeidstijd per 4 weken .

Gemiddeld 55 uur per week.

Max. arbeidstijd per 16 weken

Gemiddeld 48 uur per week.

Max. arbeidstijd

10 uur. (max. 5 x per 14 etmalen en 22 x per 52 weken te verlengen tot 12 uur onder

per nachtdienst.

gelijktijdige inkorting van de rust na die verlengde nachtdienst tot minimaal 12 uur)

Max. arbeidstijd nachtdienst

60 uur.

per week.
Max. arbeidstijd nachtdienst

Gemiddeld 55 uur per week.

per 4 weken.
Max. arbeidstijd nachtdienst

Per 16 weken gemiddeld 40 uur per week indien sprake is van 16 of meer nachtdiensten

per 16 weken.

in die periode.

Max. aantal nachtdiensten.

Per 16 weken max. 36 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur.
Bij collectieve regeling kan hiervan worden afgeweken tot max. 140 nachtdiensten die
eindigen na 02:00 uur per 52 weken, of max. 38 uren arbeid tussen 00:00 uur en
06:00 uur per 2 weken.

Max. aantal achtereen-

Geen norm.

volgende nachtdiensten.
Max. aantal achtereen-

7 nachtdiensten.

volgende diensten in een

Bij collectieve regeling kan de reeks worden verlengd tot 8 nachtdiensten.

reeks met nachtdiensten.
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Consignatie
Consignatie.

De arbeidstijd vangt aan op het moment van oproep.

Max. arbeidstijd per 24 uur.

13 uur.

Max. arbeidstijd per week.

60 uur.

Max. arbeidstijd

Per 16 weken gemiddeld 48 uur per week.

per 16 weken.
(zonder consignatie tussen
00:00 uur en 06:00 uur)
Max. arbeidstijd

Per 16 weken gemiddeld 48 uur per week.

per 16 weken

- als er sprake is van 16 of meer keren oproepen tussen 00:00 uur en 06:00 uur in 16

(met consignatie tussen

weken gem. 40 uur per week;

00:00 uur en 06:00 uur)

- bij arbeid uit een oproep tussen 00:00 uur en 06:00 en daarop 8 uur onafgebroken
rusttijd is genoten gem. 45 uur per week.

Min. arbeidstijd per oproep in

½ uur.

consignatie.
Periode zonder consignatie.

Per 28 etmalen 14 perioden van minimaal 24 uur, en ten minste tweemaal 48 uur vrij

Consignatie voor en na een

11 uur voor en 14 uur na een nachtdienst niet toegestaan.

van arbeid.
nachtdienst.

Rusttijden en Pauzes
Dagelijkse onafgebroken

11 uur per 24 uur.

rusttijd.

(1 x per periode van 7 x 24 uur in te korten tot 8 uur)

Wekelijkse onafgebroken

36 uur per periode van 7 x 24 uur of

rusttijd.

72 uur per periode van 14 x 24 uur, op te splitsen in perioden van min. 32 uur.

Min. rusttijd na een

14 uur.

nachtdienst die eindigt na

(1 x per periode van 7 x 24 uur in te korten tot 8 uur)

02:00 uur.
Min. rusttijd na een reeks van

46 uur.

3 of meer achtereenvolgende
nachtdiensten.
Arbeidstijd per dienst

Min. ½ uur pauze.

> 5½ uur.

(evt. op te splitsen in 2 x ¼ uur)

Arbeidstijd per dienst

Min. ¾uur pauze.

> 10 uur.

(op te splitsen in pauzes van min. ¼ uur)

Consignatie dienst

De rusttijdregeling is niet van toepassing tijdens consignatiedienst, let op de pauzes
wel.
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Bijzonderheden
Zondagarbeid.

Op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk
maken en het medezeggenschapsorgaan daarmee instemt, en de betrokken werknemer
daar voor dat geval mee instemt.

Zondagsbepaling.

In geval van arbeid op zondag tenminste 13 vrije zondagen per 52 weken.
Bij collectieve regeling kan hiervan worden afgeweken, zodat het mogelijk wordt om 40
zondagen of meer per jaar te werken.
Vervolgens heeft de medewerker een individueel instemmingsrecht, ook als
zondagarbeid voortvloeit uit de aard van de arbeid.

Nachtdienst.

Een nachtdienst is een dienst waarin meer dan 1 uur arbeid wordt verricht tussen 00:00
uur en 06:00 uur.

Uitzonderingen op de

De arbeidstijden wet geldt niet voor medewerkers boven een jaarsalaris van € 50.500,--

arbeidstijden wet.

Tenzij deze medewerkers:

Regulier werk en overwerk.

-

in 16 weken meer dan 16 nachtdiensten lopen;

-

het werk wat verricht wordt niet zonder risico is.

Geen onderscheid meer tussen regulier werk en overwerk.
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