
 

CAO UITVAARTBRANCHE 
Aangepaste cao tekst inzake 

werkdruk, roosters en beschikbaarheid 
geldend vanaf 1 januari 2017 

 

 

INLEIDING 

De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot roostering en met 

name beschikbaarheidsdiensten; bij de totstandkoming van de cao Uitvaartbranche 2016-2018 zijn 

daarom protocolafspraken gemaakt om te komen tot aangepaste cao artikelen op dit punt. De 

betreffende kader-afspraken daarover zijn gemaakt bij de totstandkoming van de cao; de tekstuele 

uitwerking daarvan heeft onlangs vorm gekregen. 

 

AFSPRAKEN 

Op 16 december 2016 is  tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, partijen bij de cao 

Uitvaartbranche, overeenstemming bereikt ten aanzien van de uitwerking van de volgende 

uitgangspunten: 

 Medewerker heeft recht op twee aaneengesloten dagen roostervrij per 7 dagen. In dat licht 

volgt Buitendienst de definitie ‘weekend’ van de Binnendienst: zaterdag/ zondag of 

zondag/maandag. 

 Verruiming aantal vrije dagen voor medewerker met parttime dienstverband kleiner dan 50%.  

 Instemming van werknemer op rusttijden. 

 Beperking van aantal uren beschikbaarheid op 12 uur per beschikbaarheidsdienst. 

 Verruiming van het aantal dagen dat men niet beschikbaar hoeft te zijn voor medewerkers met 

parttime dienstverband kleiner dan 50%. 

 Afwijking van bovenstaande is mogelijk o.g.v. afspraken met OR, PVT of individuele 

medewerker, waarbij afspraken met individuele werknemers schriftelijk vastgelegd dienen te 

worden. Deze individuele afspraak kan te allen tijde eenzijdig worden opgezegd door 

werknemer.   

 

INGANGSDATUM EN AANLOOPPERIODE 

1. De cao tekst ten aanzien van dit onderwerp wordt per 1 januari 2017 aangepast. 

2. Er wordt een ‘aanloopperiode’ bij genoteerd van een jaar, waarin werkgevers worden 

gestimuleerd om de nieuwe regels toe te passen. 

3. Daarbij kunnen werkgevers die menen dat dit niet mogelijk is, bij hun branchevereniging 

gemotiveerd aangeven op welke punten en waarom dit niet mogelijk is. 

4. Medio 2017 komen partijen bij elkaar om de voortgang te evalueren. 

 
AANGEPASTE CAO TEKST 

Op de volgende pagina’s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. 

 

 

 

 



 

Artikel 3.3   Binnendienst 

Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam 

zijn op: 

- een uitvaartcentrum, of 

- een crematorium, of 

- kantoorpersoneel ingedeeld in functieniveau I tot en met III overeenkomstig de 

functieniveaumatrix.  

Toelichting: Werknemers die, volgens de bepalingen van de CAO Crematoria voorheen onder de 

werkingssfeer van de CAO Crematoria vielen zullen onder Binnendienst vallen.  

 

Op de werknemers in de categorie Binnendienst zijn de navolgende bepalingen met betrekking tot 

arbeidstijden van toepassing.  

a. De door de werkgever te hanteren arbeidstijden (het dagvenster) zijn gelegen: 

- op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 21.00 uur, 

- op zaterdag tussen 8.30 en 18.00 uur. 

b. Voor zover uitvaartcentrum-gebonden werkzaamheden (opbaren, verzorgen en 

rouwbezoek) alsmede call center-gebonden (meldingen) activiteiten, plannings- c.q. 

bedrijfsbureau en/of drukkerij (DTP) activiteiten buiten de in lid a. genoemde tijdstippen 

worden verricht, worden deze geacht deel uit te maken van het normale rooster / 

dagvenster. 

Ook voor zover kantoor-gebonden werkzaamheden m.b.t. het uitvaartcentrum of op het 

hoofdkantoor plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 08.00 uur 

worden deze geacht deel uit te maken van het normale rooster / dagvenster. 

c. In principe wordt op vijf dagen per week gewerkt. Planning op maandbasis. Bij een 

dienstverband van minder dan 50% heeft de werknemer het recht op een extra roostervrije 

dag per week.  

De werknemer heeft recht op 2 aaneengesloten vrije dagen per week (zaterdag/zondag of 

zondag/maandag). Zwaarwegende bedrijfsorganisatorische redenen en/of overleg tussen 

werkgever en werknemer kunnen het recht op 2 aaneengesloten vrije dagen verhinderen, 

doch op jaarbasis zal minimaal 26 keer 2 aaneengesloten vrije dagen worden genoten.  

d. Tussen twee diensten wordt een rusttijd aangehouden van minstens 11 uur.  

e. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zijn pauzes in een daartoe ingerichte 

ruimte door te brengen. 

f. Teneinde de in artikel 3.1 aangegeven gemiddelde arbeidsduur te bereiken kunnen in het 

rooster dagen worden opgenomen waarop door de aangewezen werknemers niet 

(roostermatig) wordt gewerkt (zgn. roostervrije dagen). 

g. Ter compensatie van opgebouwde plus-uren, kan de werkgever, na overleg met de 

werknemer, tot 24 uur van tevoren het dienstrooster aanpassen opdat compensatieverlof 

wordt genoten. Dit compensatieverlof dient te worden ingeroosterd in blokken van 

minimaal 2 uur, welke aan het begin dan wel het einde van de betreffende werkdag vallen. 

h. In geval van verhindering als bedoeld in artikel 3.8 (buitengewoon verlof) of artikel 4.11 

(Uitkering bij arbeidsongeschiktheid) van deze CAO op een vastgestelde vrije (halve) dag 

bestaat geen recht op vervangende vrije tijd (verlof).  

i. Indien in opdracht van de werkgever ten gevolge van bijzondere bedrijfsomstandigheden 

op een vastgestelde vrije (halve) dag moet worden gewerkt geldt dit niet als overwerk en 

wordt in overleg met de betrokken werknemer vervangende vrije tijd (verlof) vastgesteld. 



 

j. Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder 

worden geacht deel uit te maken van de in artikel 3.1 bedoelde werkweek. 

k. Per crematorium respectievelijk uitvaartcentrum maakt de werkgever met in achtneming 

van het in dit artikel bepaalde zo tijdig mogelijk, en slechts in overleg met betrokken 

werknemers, een rooster en legt dit schriftelijk vast. Dit betekent dat minstens één maand 

van te voren een voorlopig rooster bekend wordt gemaakt, dat vervolgens per dag wordt 

vastgesteld zodra de op die dag te verzorgen plechtigheden, c.q. crematies definitief zijn 

ingedeeld. Indien deze plechtigheden korter dan drie dagen tevoren definitief vaststaan,  

 kan een bijstelling van het rooster op de gewenste situatie slechts in overleg met 

betrokken werknemers worden gerealiseerd, tenzij bij de werkgever een 

beschikbaarheidsregeling geldt. 

l. Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij 

zijn werkzaamheden verricht. 

m. Indien een werknemer is ingeroosterd in een (vast) dienstrooster en zijn werkdag valt op 

een feestdag, dan kan deze werknemer niet worden uitgeroosterd om deze dag op een 

ander moment weer in te roosteren. 

n. Beschikbaarheidsdienst. 

 I. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer: 

 -    maximaal 12 uur beschikbaarheid dient te zijn per beschikbaarheidsdienst;  

- in elke aaneengesloten periode van 28 maal 24 uren ten minste;  

a. 14 maal een periode van 24 aaneengesloten uren geen beschikbaarheid dienst  

    wordt opgelegd, en bij een dienstverband van minder dan 50% 18 maal een 

periode van 24 aaneengesloten uren geen beschikbaarheidsdienst wordt opgelegd; 

b. 2 maal een aaneengesloten periode van 48 uren noch arbeid verricht noch een  

    beschikbaarheid dienst wordt opgelegd;  

- geen beschikbaarheid dienst wordt opgelegd gedurende:  

a. 11 aaneengesloten uren voor elke nachtdienst, en  

b. 14 aaneengesloten uren na elke nachtdienst;  

- aan wie een beschikbaarheid dienst is opgelegd ten hoogste 13 uren per 24 uren 

arbeid verricht; 

- ten hoogste gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 16 achtereenvolgende 

weken arbeid verricht, waarbij de beschikbaarheid diensten niet worden opgelegd 

tussen 00.00 en 06.00 uur. 

 II. Bij 16 of meer beschikbaarheid diensten in een aaneengesloten periode van 16 weken, 

die geheel of gedeeltelijk tussen 00.00 en 06.00 uur plaatsvinden, organiseert de 

werkgever, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.3 lid n.I , de arbeid zodanig dat 

de werknemer:  

 ten hoogste gemiddeld 40 uur per week arbeid verricht, of 

 ten hoogste gemiddeld 45 uur per week arbeid verricht waarbij na de laatste 

oproep, die tussen 00.00 en 06.00 uur heeft plaatsgevonden, ten minste 8 uur 

rusttijd wordt genoten. Daarbij geldt dat wanneer de dienst aanvangt direct 

aansluitend op een oproep, die is aangevangen tussen 00.00 en 06.00 uur, in de 

direct aaneengesloten periode van 18 uren welke periode begint om 06.00 uur, 

een onafgebroken rusttijd wordt genoten van ten minste 8 uren. 

III. Voor de toepassing van artikel 3.3 lid n.I en II vangt de arbeidstijd aan op het moment 

van oproep zoals bedoeld in artikel 1.4 lid 1. Indien binnen een half uur na beëindiging 

van de arbeidstijd die voortvloeit uit een oproep zoals bedoeld in artikel 1.4 lid 1, 



 

opnieuw een dergelijke oproep wordt gedaan, is de tussenliggende tijd arbeidstijd. 

Indien binnen een half uur één of meer keren arbeid wordt verricht voortvloeiend uit 

een oproep als bedoeld in artikel 1.4 lid 1, wordt de arbeidstijd geacht tenminste een 

half uur te bedragen. 

 

o. De werknemer die zich volgens een beschikbaarheid rooster beschikbaar moet houden en 

salaris ontvangt op grond van de A-schalen zoals opgenomen in bijlage II, ontvangt voor 

ieder uur beschikbaarheid een vergoeding per uur.  

Deze bruto vergoeding bedraagt per 1 april 2016 €1,97 per uur en per 1 januari 2017 

€2,00 per uur. De uit te keren beschikbaarheid toeslag wordt expliciet op de loonstrook van 

de werknemer vermeld. 

p. Het bedrag genoemd bij lid o wordt ook uitgekeerd als er tijdens deze dienst feitelijk arbeid 

is verricht. 

q. Het bedrag genoemd bij lid o telt niet mee voor vakantiegeld, pensioen en andere 

grondslagen.  

r. Het gestelde in lid  o, p en q is uitsluitend van toepassing op de A-schalen (zie bijlage II). 

s. De werknemer die zich volgens een beschikbaarheid rooster beschikbaar moeten houden 

en salaris ontvangt op grond van de B-schalen zoals opgenomen in bijlage II, ontvangt 

geen vergoeding voor beschikbaarheid. 

t. Vergoedingen (zoals genoemd in lid o) en toeslagen (niet zijnde uitgedrukt in een 

percentage van het salaris) worden geïndexeerd met eenzelfde percentage als de 

salarissen. 

u. Binnen een onderneming kunnen bepalingen betreffende arbeidstijd worden gehanteerd die 

afwijken van de bepalingen in artikel 3.3 lid  b, c, d, h, k, l, m en n mits: 

- deze zijn overeengekomen met de Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of 

individuele werknemer; 

 - deze niet strijdig zijn met bepalingen ter zake in de Arbeidstijdenwet; 

-  bij een overeenkomst met een personeelsvertegenwoordiging, de betreffende  

vertegenwoordiging adequate training ter zake heeft genoten of betreffende expertise 

aantoonbaar beschikbaar is; 

- en bij een individuele afspraak met de medewerker deze schriftelijk is vastgelegd en de 

werknemer die afspraak zonder opgaven van redenen eenzijdig schriftelijk kan opzeggen 

met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. 

 

Artikel 3.4   Buitendienst 

Tot de categorie Buitendienst behoren alle werknemers die niet onder de definitie van werknemers 

Binnendienst vallen. Op hen zijn de navolgende bepalingen van toepassing. 

 

a. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer twee aaneengesloten vrije dagen per 

week heeft. Planning op maandbasis. Bij een dienstverband van minder dan 50% heeft de 

werknemer het recht op een extra roostervrije dag per week. Als dit niet mogelijk is, wordt 

de vrije tijd door de werkgever met instemming van  de werknemer ingeroosterd. Er wordt 

gewerkt met één of meer roosters: 

 - een dienstrooster.  

 Hierop wordt aangegeven op welke tijdstippen de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden 

dient te verrichten. Het dienstrooster kan - afhankelijk van het actuele werkaanbod - 

minimaal 24 uur van tevoren in overleg met de werknemer worden gewijzigd. 



 

 Ter compensatie van opgebouwde plus-uren, kan de werkgever, na overleg met de 

werknemer, tot 24 uur van tevoren het dienstrooster aanpassen opdat compensatieverlof 

wordt genoten. Dit compensatieverlof dient te worden ingeroosterd in blokken van minimaal 

2 uur, welke aan het begin dan wel het einde van de betreffende werkdag vallen. 

 - een beschikbaarheid rooster. 

 Hierop wordt aangegeven op welke momenten een werknemer zich beschikbaar moet 

houden voor het verrichten van werkzaamheden die, door de aard van de activiteit, niet 

vooruit kunnen worden ingepland. Beschikbaarheid rooster(s) worden zoveel mogelijk per 

maand vastgesteld. De werkgever geeft de begin- en eindtijd van de beschikbaarheid dienst 

aan. 

b. De werknemer zal per kalenderjaar minimaal 26 weekenden (zaterdag/ zondag of 

zondag/maandag) geen werkzaamheden verrichten. Zwaarwegende bedrijfsorganisatorische 

redenen en/of overleg tussen werkgever en werknemer kunnen het recht op 2 

aaneengesloten vrije dagen verhinderen, doch op jaarbasis zal minimaal 26 keer 2 

aaneengesloten vrije dagen worden genoten.   

c. Rusttijden.  

 Werknemers kunnen, uitsluitend met instemming van de werknemer, op basis van het 

dienst- en/of beschikbaarheid rooster worden ingepland volgens de regeling 10 dagen 

werken met aansluitend 4 dagen vrij.  

d. Beschikbaarheid dienst. 

I. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer: 

 - maximaal 12 uur beschikbaarheid dient te zijn per beschikbaarheidsdienst;  

- in elke aaneengesloten periode van 28 maal 24 uren ten minste;  

a. 14 maal een periode van 24 aaneengesloten uren geen beschikbaarheid dienst  

    wordt opgelegd, en bij een dienstverband van minder dan 50% 18 maal een 

periode van 24 aaneengesloten uren geen beschikbaarheidsdienst wordt opgelegd; 

b. 2 maal een aaneengesloten periode van 48 uren noch arbeid verricht noch een  

    beschikbaarheid dienst wordt opgelegd;  

- geen beschikbaarheid dienst wordt opgelegd gedurende:  

a. 11 aaneengesloten uren voor elke nachtdienst, en  

b. 14 aaneengesloten uren na elke nachtdienst;  

- aan wie een beschikbaarheid dienst is opgelegd ten hoogste 13 uren per 24 uren 

arbeid verricht; 

- ten hoogste gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 16 achtereenvolgende 

weken arbeid verricht, waarbij de beschikbaarheid diensten niet worden opgelegd 

tussen 00.00 en 06.00 uur. 

 II. Bij 16 of meer beschikbaarheid diensten in een aaneengesloten periode van 16 weken, 

die geheel of gedeeltelijk tussen 00.00 en 06.00 uur plaatsvinden, organiseert de 

werkgever, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.4 lid d.I , de arbeid zodanig dat 

de werknemer:  

 ten hoogste gemiddeld 40 uur per week arbeid verricht, of 

 ten hoogste gemiddeld 45 uur per week arbeid verricht waarbij na de laatste 

oproep, die tussen 00.00 en 06.00 uur heeft plaatsgevonden, ten minste 8 uur 

rusttijd wordt genoten. Daarbij geldt dat wanneer de dienst aanvangt direct 

aansluitend op een oproep, die is aangevangen tussen 00.00 en 06.00 uur, in de 

direct aaneengesloten periode van 18 uren welke periode begint om 06.00 uur, 

een onafgebroken rusttijd wordt genoten van ten minste 8 uren. 



 

III. Voor de toepassing van artikel 3.4 lid d.I en II vangt de arbeidstijd aan op het moment 

van oproep zoals bedoeld in artikel 1.4 lid 1. Indien binnen een half uur na beëindiging 

van de arbeidstijd die voortvloeit uit een oproep zoals bedoeld in artikel 1.4 lid 1, 

opnieuw een dergelijke oproep wordt gedaan, is de tussenliggende tijd arbeidstijd. 

Indien binnen een half uur één of meer keren arbeid wordt verricht voortvloeiend uit 

een oproep als bedoeld in artikel 1.4 lid 1, wordt de arbeidstijd geacht tenminste een 

half uur te bedragen. 

e. De werknemer die zich volgens een beschikbaarheid rooster beschikbaar moet houden en 

salaris ontvangt op grond van de A-schalen (zie bijlage II), ontvangt voor ieder uur 

beschikbaarheid een vergoeding per uur. Deze bruto vergoeding bedraagt per 1 april 2016 € 

1,97 per uur en per 1 januari 2017 € 2,00  per uur. De uit te keren beschikbaarheid toeslag 

wordt expliciet op de loonstrook van de werknemer vermeld. 

f. Het bedrag genoemd bij lid e wordt ook uitgekeerd als er tijdens deze dienst feitelijk arbeid 

is verricht. 

g. Het bedrag genoemd bij lid e telt niet mee voor vakantiegeld, pensioen en andere 

grondslagen.  

h. Het gestelde in lid e, f en g is uitsluitend van toepassing op de A-schalen zoals opgenomen in 

bijlage II. 

i. De werknemer die zich volgens een beschikbaarheid rooster beschikbaar moeten houden en 

salaris ontvangt op grond van de B-schalen zoals opgenomen in bijlage II, ontvangt geen 

vergoeding voor beschikbaarheid zoals opgenomen bij lid e. 

j. Vergoedingen (zoals genoemd in lid e) en toeslagen (niet zijnde uitgedrukt in een percentage 

van het salaris) worden geïndexeerd met eenzelfde percentage als de salarissen. 

k. Binnen een onderneming kunnen bepalingen betreffende arbeidstijd worden gehanteerd die 

afwijken van de bepalingen in artikel 3.4 lid a, b, c en d mits: 

 - deze zijn overeengekomen met de Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of 

individuele werknemer; 

 - deze niet strijdig zijn met bepalingen ter zake in de Arbeidstijdenwet; 

 -  bij een overeenkomst met een personeelsvertegenwoordiging, de betreffende  

vertegenwoordiging adequate training ter zake heeft genoten of betreffende expertise 

aantoonbaar beschikbaar is; 

 - en, bij een individuele afspraak met de werknemer, deze afspraak schriftelijk is vastgelegd 

en de werknemer die afspraak zonder opgave van redenen eenzijdig schriftelijk kan 

opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. 

 

 

 

Aldus vastgesteld te Den Haag op 16 december 2016 door partijen bij de cao Uitvaartbranche,  

namens deze 

 

J.M.H.J. Keizer – voorzitter cao overleg 

 


