Schema’s arbeidstijden en jongeren
Schema: jongeren van 13 en 14 jaar
Klusjes rond het huis en in de buurt Licht niet-industrieel werk
minimum dagelijkse rust
• in elk geval tussen
• in vakanties

14 uur
19.00 - 07.00 uur
19.00 – 07.00 uur

14 uur
19.00 - 07.00 uur
19.00 - 07.00 uur

maximum aantal werkdagen
• per week

5

5

2 uur
7 uur
7 uur

7 uur
7 uur

12 uur
35 uur

12 uur
35 uur

maximum arbeidstijd per
• schooldag
• niet-schooldag
• vakantiedag

maximum arbeidstijd per
• schoolweek
• vakantieweek

maximum aantal gewerkte
• vakantieweken per jaar
4
• waarvan maximaal aaneengesloten
3

4
3

aaneengesloten pauze bij
arbeidstijd . 4,5 uur

½ uur

½ uur

Zondagarbeid
Vrije zondagen per 16 weken

Nee
n.v.t.

Nee
n.v.t.

SCHEMA: JONGEREN VAN 15 JAAR
Licht niet-industrieel werk
minimum dagelijkse rust
• in elk geval tussen
• in vakanties

12 uur
19.00 - 07.00 uur
19.00 - 07.00 uur

maximum aantal werkdagen
• per week

5

maximum arbeidstijd per
• schooldag
• niet-schooldag
• vakantiedag

2 uur
8 uur
8 uur

maximum arbeidstijd per
• schoolweek
• vakantieweek

12 uur
40 uur

• maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar 6
• waarvan maximaal aaneengesloten
4
aaneengesloten pauze bij arbeidstijd > 4,5 uur

½ uur

• Zondagsarbeid
• vrije zondagen per 16 weken

Nee, tenzij*
5
zondag werken, dan zaterdag vrij

* Nee, tenzij betekent het volgende:
Op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij:
 het bijvoorbeeld in de cao of in het contract staat en het uit de aard van het werk voortvloeit (in
bijvoorbeeld een volcontinu bedrijf);
 de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de werkgever daartoe overeenstemming
heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan of bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende medewerkers. Alleen als ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming verlenen mag een
kind op zondag werken.

SCHEMA: JONGEREN VAN 16 EN 17 JAAR
minimum rusttijden
• dagelijkse rust
• in elk geval tussen
• wekelijkse rust
maximum arbeidstijden
• arbeidstijd per dienst
• arbeidstijd per week
• arbeidstijd per vier weken
tijdens schoolweken
tijdens vakantieweken
zondagsarbeid

pauze
• bij arbeid > 4,5 uur

12 uur
23.00 – 06.00 uur
36 uur per periode van 7 x 24 uur

9 uur
45 uur
gemiddeld 40 uur per week ( 160 uur)
zondag werken dan zaterdag vrij
toegestaan om op zaterdag en zondag te werken
nee, tenzij*
13 vrije zondagen per 52 weken
elk ander aantal bij collectieve regeling
individuele instemming indien minder dan 13 vrije zondagen per jaar
pauze bedraagt ten minste 30 minuten, die zonodig kan worden opgesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten

*Nee, tenzij betekent het volgende:
Op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij:
 het bijvoorbeeld in de cao of in het contract staat en het uit de aard van het werk voortvloeit (in
bijvoorbeeld een volcontinu bedrijf);
 de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de werkgever daartoe overeenstemming
heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan of bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende medewerkers.

