ARTIKEL 2.7 CAO TAXIVERVOER 2017 – 2018 SAMENGEVAT
PAUZE*)
•

Bij > 5,5 uur arbeid minimaal 15 minuten pauze

DAGELIJKSE RUST
•
•

Normaal: 10 uur aangesloten per 24 uur
Verkort: 8 uur aangesloten(dat mag maximaal 2x in iedere periode van 14x24 uur)

WEKELIJKSE RUST
•

In iedere periode van 14x24 uur minimaal 72 uur, te splitsen in blokken, van minimaal 24 uur
aaneengesloten.

ARBEIDSTIJD
•

Gemiddeld 48 uur per week in iedere periode van 26 weken

NACHTARBEID
•

Geen beperkingen, mits de individuele werknemer daarmee instemt

ZONDAGSARBEID
•

Geen beperkingen, mits de individuele werknemer daarmee instemt

NB: Bovenstaande geldt als een PVT of OR hier ook mee heeft ingestemd. Is er geen OR of PVT, dan
geldt bovenstaande onverkort.

*)toelichting: Verwarring rond pauze
Nog regelmatig krijgen wij de vraag of na 4,5 uur een pauze genoten moet worden. Volgens de
nieuwe Arbeidstijdenwet moet bij meer dan 5,5 uur arbeid minimaal een pauze genoten worden van
15 minuten. Wanneer deze pauze binnen de dienst plaatsvindt, maakt niet uit, als de dienst maar
niet wordt begonnen of geëindigd met een pauze. Een pauze onderbreekt de arbeidstijd en duurt
minimaal 15 minuten, waarbij de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van zijn
werk. Aangezien pauze geen arbeidstijd is, hoeft deze niet betaald te worden.
Een werknemer kan dus om 7:00 uur zijn dienst beginnen, van 7:30 – 7:45 uur een pauze genieten en
vervolgens doorrijden tot 19:00 uur. De werknemer kan zijn pauze ook genieten van 18:30 – 18:45
uur. Beide situaties zijn geen belemmering voor de arbeids- en rusttijden.
Vanuit de cao Taxivervoer mogen per dienst maximaal vier pauzes (minimaal 15 minuten) opgelegd
worden. Daarnaast geldt dat wachten buiten standplaats als arbeidstijd beschouwd moet worden (en
dus betaalde tijd), maar van de werknemer kan dan wel verlangd worden dat hij een pauze opneemt
(en dus geen betaalde tijd). De duur van deze pauze bedraagt bij een diensttijd tot 4,5 uur maximaal
15 minuten, bij een diensttijd tussen 4,5 en 10,5 uur maximaal 30 minuten en bij een diensttijd van
10,5 uur of meer maximaal 60 minuten, voor zover deze pauze niet al op standplaats is genoten.

