Spaarmodel (80 uur) per september 2012 van start
Om discontinuïteit (b.v.: als gevolg van schommelingen in het werkaanbod of klimatologische
omstandigheden) in de bedrijven op te kunnen vangen, biedt de CAO voor de Bouwnijverheid 2012 de
mogelijkheid van een spaarmodel. Artikel 28 van de cao, waarin de regeling staat beschreven, begint
met de zin dat het artikel pas van toepassing is als het Tijdspaarfonds hierop is ingericht. Met ingang
van september 2012 is dit een feit.
Verplicht overwerk en 80-urig spaarmodel (artikel 28)
Op grond van artikel 28 kunnen werknemers worden verplicht jaarlijks 80 opname-uren op te bouwen
door middel van verplicht overwerk en de inleg van reisuren. Om de 80 opname-uren te bereiken
kunnen werknemers worden verplicht tot maximaal 3 overuren per week. De overuren worden
gewaardeerd conform artikel 30. Naast overuren kunnen werknemers ook reisuren inleggen. Een
reisuur staat gelijk aan 0,75 opname-uur.
De opname kan plaatsvinden uiterlijk in het derde kwartaal volgend op het kwartaal waarin de uren
gemaakt zijn. Opname vindt plaats in gehele dagen en wordt door de werkgevers minimaal twee
weken van tevoren aangekondigd. Indien de werkgever deze periode wil verkorten tot minimaal een
week, ontvangt de werknemer op ieder opname uur een toeslag van 15%. De gespaarde uren worden
geoormerkt en worden gestort in het Tijdspaarfonds.
Storting in en uitbetaling door het Tijdspaarfonds per september
Op dit moment kent het Tijdspaarfonds twee spaarsaldo’s:
 Het saldo aan vakantietoeslag (VT)
 Het saldo aan vakantiedagen (VD)
Met ingang van september 2012 is het zoals gezegd mogelijk om te storten in een nieuw spaarsaldo.
Dit nieuwe spaarsaldo heet ‘Discontinuïteit Overwerk- en Reisuren’, oftewel DO&R. U maakt hierbij
gebruik van een nieuw rekeningnummer: 43.76.14.328. Voor meer informatie over de wijze van
storten verwijzen wij u naar het werkgeversdeel van de website www.tijdspaarfondsbouw.nl. De
uitbetaling van DO&R wordt uitgevoerd door Cordares. Uw werknemers worden op het
werknemersdeel van de website www.tijdsparenbouw.nl geïnformeerd over deze nieuwe regeling.
Praktijkvoorbeelden toepassing spaarmodel
Er volgen nu twee praktijkvoorbeelden om te illustreren welke meerwaarde het spaarmodel voor uw
bedrijf kan hebben. De meerwaarde ligt vooral in het reduceren van verleturen.
Voorbeeld 1:
Nogal wat bedrijven willen het liefst in januari vier weken dicht om verleturen als gevolg van weinig
werk of slechte weersomstandigheden te ontlopen. Gedurende het voorjaar, zomer en najaar kunnen
reisuren en overuren gespaard worden (tot en met 80 opname-uren). Tezamen met de collectieve
wintersluiting kan het bedrijf vier weken dicht in januari zonder dat sprake is van verleturen.
Voorbeeld 2:
Een andere groep bedrijven wil (of moet zelfs) in beginsel doorwerken gedurende de gehele
winterperiode. Deze bedrijven kunnen de opgespaarde 80 uur inzetten zodra een periode van slechte
weersomstandigheden voorspeld wordt (bijvoorbeeld, een sneeuwval, vorst of veel regen). Indien dit
een week van te voren wordt dit aangekondigd hebben werknemers recht op een extra toeslag van
15%. Indien dit twee weken of meer van tevoren wordt aangekondigd hoeft geen extra toeslag te
worden betaald.

