
Cao artikelen 
 
Artikel 36  
ONWERKBAAR WEER  
 

1. De werkgever is bij weersomstandigheden, waaronder of ten gevolge waarvan niet kan worden 
gewerkt, gehouden aan de werknemer het vast overeengekomen loon of salaris door te betalen. 
Deze weersomstandigheden kunnen geen reden zijn voor het geven van ontslag.  

 

2. Indien er sprake is van onwerkbaar weer volgens lid 4 van dit artikel en de in lid 3 van dit artikel 
opgenomen wachtdagen in acht zijn genomen, vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de 
werkgever. Artikel 7:628, lid 1 tot en met 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.  

 

3. Met ingang van 1 januari 2021 gelden in het geval van arbeidsverhindering vanwege onwerkbaar 
weer de volgende (wettelijke) wachtdagen:  

a. bij vorst, ijzel of sneeuwval: 2 wachtdagen in de periode van 1 november tot en met 31 maart van 
het daarop volgend jaar, waarop als gevolg van vorst, ijzel of sneeuwval niet gewerkt kan worden;  

b. bij overvloedige regenval, indien het in het postcodegebied waarin de werknemer werkzaam is op 
een werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur ten minste 300 minuten regent: 19 wachtdagen per 
kalenderjaar, waarop als gevolg van overvloedige regenval niet gewerkt kan worden;  

c. bij hitte: 2 werkdagen per kalenderjaar, waarop als gevolg van hitte niet gewerkt kan worden.  
Op deze dagen betaalt de werkgever het loon door van de werknemer.  

 

4. Onder onwerkbaar weer wordt verstaan :  

a. Er is sprake van vorst of sneeuwval in de periode van 1 november tot en met 31 maart en één of 
meer van de volgende vorstnormen is gehaald:  

1. de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius;  

2. de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager;  

3. de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -1,5° Celsius of lager;  

4. de gevoelstemperatuur is om 09.30 uur volgens de meting van 09.00 uur -6,0° Celsius of lager. 
Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst of sneeuwval;  
 
b. Er is sprake van ijzel volgens de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de 
bouwplaats.  
c. Er is sprake van overvloedige regenval indien het in het postcodegebied waarin de werknemer 
werkzaam is op een werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur ten minste 300 minuten regent;  
d. Er is sprake van hitte als een temperatuur van 40 graden Celsius of hoger is gehaald.  
 
5. Of sprake is van een situatie, zoals omschreven in lid 4 sub a, b, c of d van dit artikel, wordt 
vastgesteld door de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de bouwplaats. Een 
overzicht met deze weerstations per postcodegebied is te vinden op www.knmi.nl.  
 
6. Indien de werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering, dan geschiedt de betaling van de 
werkloosheidsuitkering door tussenkomst van de werkgever. De werkgever is verplicht de 
werkloosheidsuitkering aan te vullen tot 100 procent van het vast overeengekomen brutoloon.  
 
7. De werkgever dient de dag dat de buitengewone natuurlijke omstandigheid zich voordoet waarbij 
er arbeidshinder ontstaat, melding te doen bij het UWV conform de uitvoeringsvoorschriften middels 
het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier. Deze melding is voor de gehele dag.  



Bij omstandigheden zoals genoemd in lid 2, onder sub a en c van dit artikel dient deze melding vóór 
10.00 uur ’s ochtends gedaan te worden.  
 
8. Ter zake van een dag die bij het UWV wordt gemeld, geldt dat een werknemer op die gehele dag 
geen (vervangende) werkzaamheden mag verrichten. Bovendien dient de werknemer indien de 
melding betrekking heeft op vorst, sneeuwval of hitte vóór 10.00 uur in de ochtend door zijn 
werkgever te zijn bericht die dag niet op het werk te hoeven verschijnen dan wel door zijn werkgever 
daadwerkelijk naar huis te zijn gestuurd.  
 
Artikel 36a  
1. Artikel 36 van deze cao is niet van toepassing op het plaatsen van glas of een noodvoorziening 
indien de werkzaamheden noodzakelijk en van korte duur zijn. Dit ter beoordeling van de werkgever.  
 

2. Indien sprake is, of zal zijn, van weersomstandigheden, zoals beschreven in artikel 36 van deze cao 
dan kan de werkgever de werknemer ander werk opdragen waarvoor de werknemer geschikt is. De 
werknemer is verplicht deze arbeid te verrichten.  

 
3. Indien de situatie zich voordoet, zoals beschreven in lid 1 of lid 2 van dit artikel kan de werkgever 
geen melding doen bij het UWV conform artikel 36 lid 7 van deze cao. De werkgever dient aan de 
werknemer het vast overeengekomen loon of salaris door te betalen.  
 


