
Voorbeeldschema UTA CAO in verband met 4-daagse werkweek 2023

met wintersluiting als 5 dagen en 3 dagen atv

Dit voorbeeld met 9 seniorendagen
week week

1 5 ATV DAGEN IVM WINTERSLUITING 27 seniorendag 

2 seniorendag 28 atv dag

3 vakantiedag 29 koopdag / werken of onbetaald

4 koopdag / werken of onbetaald 30 atv dag

5 seniorendag 31 5 vakantiedagen (zomervakantie)

6 koopdag / werken of onbetaald 32 5 vakantiedagen (zomervakantie)

7 vakantiedag 33 5 vakantiedagen (zomervakantie)

8 atv dag 34 seniorendag 

9 koopdag / werken of onbetaald 35 atv dag

10 vakantiedag 36 koopdag / werken of onbetaald

11 seniorendag 37 bovenwettelijk vakantiedagen

12 atv dag 38 koopdag / werken of onbetaald

13 koopdag / werken of onbetaald 39 seniorendag 

14 atv dag 40 atv dag

15 feestdag 41 bovenwettelijk vakantiedagen

16 vakantiedag 42 koopdag / werken of onbetaald

17 feestdag 43 atv dag

18 seniorendag 44 atv dag

19 vakantiedag 45 seniorendag 

20 feestdag (Hemelvaart) / 1 atv dag 46 bovenwettelijk vakantiedagen

21 koopdag / werken of onbetaald 47 koopdag / werken of onbetaald

22 feestdag 48 atv dag

23 atv dag 49 bovenwettelijk vakantiedagen

24 koopdag / werken of onbetaald 50 koopdag / werken of onbetaald

25 bovenwettelijk vakantiedagen 51 seniorendag 

26 koopdag / werken of onbetaald 52  2 feestdag 3 DAGEN ATV WINTERSLUITING

Opbouw dagen 2023 (Seniorendagen afhankelijk van de leeftijd van de werknemer) Dagen nodig dagen 2023 (Seniorendagen afhankelijk van de leeftijd van de werknemer)
20 wettelijke vakantiedagen 20 wettelijke vakantiedagen

5 bovenwettelijk vakantiedagen 5 bovenwettelijk vakantiedagen
9 seniorendagen afhankelijk van de leeftijd 9 seniorendagen afhankelijk van de leeftijd

20 atv dagen 20 atv dagen
6 feestdagen 12 koopdag / werken of onbetaald

60 Totale opbouw 6 feestdagen
72 Totale opbouwTotale opbouw

Overzicht van de seniorendagen die je per leeftijd opbouwd
geboortejaar                    1965     1964     1963     1962     1961     1956-1960     voor 1956 12 dagen te kort deze als koopdag / werken of onbetaald
aantal seniorendagen          5           6          7           8          9            9              11
overige dagen                    16          15       14          13         12          12              9
overige dagen kunnen aangevuld worden met koopdagen,  extra werken of onbetaalde dagen


