Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de regeling piekarbeid
met gebruikmaking van de afspraken ET-kosten LTO Nederland Belastingdienst
Ondergetekenden,
Naam organisatie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vestigingsplaats
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lidmaatschapsnummer xLTO of bij LTO aangesloten vaktechnische organisatie: ………………….......................................
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam functionaris) ……………………………………...……………………………………..
verder te noemen ‘werkgever’, en
Naam werknemer
……………………………………………………………………………………………………..
Woonadres land van herkomst werknemer:
……………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats land van herkomst werknemer
……………………………………………………………………………………………………..
Tijdelijke verblijfplaats werknemer
……………………………………………………………………………..........................
Geboortedatum werknemer
……………………………………………………………………………………………………..
BSN / SOFI nummer werknemer
……………………………………………………………………………………………………………………
verder te noemen ‘werknemer', verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende
voorwaarden:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Werknemer treedt met ingang van ________volledige datum* bij werkgever in dienst in de functie van
___________________.
1
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor _____weken , en eindigt van rechtswege op ______ volledige
datum*.
De standaard arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. Een arbeidstijd van meer dan 38 uur per week is mogelijk
op basis van de bepalingen in de cao. De werknemer stemt ermee in dat door de seizoensmatige aard van het
werk de arbeidsduur kan fluctueren, waardoor dagelijks en/of wekelijks meer/minder uren worden gewerkt dan
de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur. Werkgever en werknemer maken hierover in onderling overleg
werkafspraken.
Op deze arbeidsovereenkomst zijn van toepassing de huidige en toekomstige bepalingen van de cao Open
Teelten / Glastuinbouw / Dierhouderij (doorhalen wat niet van toepassing is).
Werknemer wordt conform de regeling piekarbeid van de betreffende cao met het wettelijk minimum
(jeugd)loon beloond, op basis van 38 uur per week. Bij indiensttreding bedraagt het salaris € ___ bruto per uur.
2
De werknemer ontvangt een toeslag ter hoogte van 0,7% van het geldende loon.
Voor de werknemer geldt dat over het rechtens geldende loon 20% toeslag wordt betaald bij het einde van het
dienstverband / per betaalperiode* ter compensatie van de opgebouwde vakantiedagen en vakantietoeslag.
Hierop worden in mindering gebracht de vergoeding die de werknemer heeft ontvangen over de op zijn verzoek
opgenomen vakantiedagen, niet zijnde feestdagen.
Werkgever verklaart lid te zijn van LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, KAVB, NOP of LTO Glaskracht Nederland.
Werkgever en werknemer spreken af gebruik te maken van de door LTO Nederland met de Belastingdienst
afgesproken cafetariaregeling voor extraterritoriale kosten. De regeling en de werking ervan staat omschreven in
een door LTO Nederland uitgebrachte brochure over extraterritoriale werknemers. De regeling wordt als volgt
toegepast:
a. Uitruil van uren tegen gemaakte kosten is slechts mogelijk voor de gewerkte uren boven de 38 uur per
week, hierbij rekening houdend met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het maximum
aantal uit te ruilen uren is beperkt tot de in de betreffende cao omschreven maximale arbeidstijd
conform de Arbeidstijdenwet (boven 38 uur per week).

1

Maximaal 8 weken
Deze toeslag is ter compensatie van het wegvallen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen en
wordt berekend over het bruto uurloon (exclusief 20% vakantierechten).
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b.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

De werknemer stemt toe dat de werkgever deze uren gebruikt voor uitruil conform onderstaande
voorwaarden. De werknemer is zich ervan bewust dat het toepassen van deze regeling tot gevolg heeft
dat er minder sociale rechten in Nederland worden opgebouwd.
c. Indien de werkgever huisvesting aan de werknemer aanbiedt dient deze te voldoen aan de eisen die de
LTO organisatie aan dergelijke huisvesting stelt (zie nationale intentieverklaring huisvesting
arbeidsmigranten). Voor de huisvestingskosten wordt uitgegaan van de werkelijk in rekening gebrachte
huisvestingskosten met een maximum van 20% van het bij de betreffende loonperiode behorende
wettelijk minimumloon. De werknemer verklaart daarbij dat hij beschikt over zelfstandige woonruimte
(dus niet inwonend) in zijn land van herkomst.
d. Voor de reiskosten woonplaats in land van herkomst / plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden
kunnen op declaratiebasis (bonnetjes / facturen) de werkelijk gemaakte reiskosten uitgeruild worden.
e. Indien met eigen auto gereisd wordt, geldt voor de eigenaar van de auto een fiscale norm van 0,19 per
kilometer per auto. Er moeten een aantal gegevens worden vastgelegd, zie hiervoor de door LTO
Nederland uitgebrachte brochure.
f. Voor de extra kosten voor levensonderhoud kan een bedrag uitgeruild worden, afhankelijk van het land
van herkomst van de werknemer. Zie hiervoor de door LTO Nederland uitgebrachte brochure.
De werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bij de werkgever geldende arbeids- en
bedrijfsregels. Deze regels maken integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst tussen partijen. De
werkgever is gerechtigd om de arbeidsovereenkomst en arbeids- en bedrijfsregels eenzijdig te wijzigen indien de
werkgever daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
Werknemer is verplicht alle werkzaamheden welke haar door of namens werkgever redelijkerwijs worden
opgedragen naar beste vermogen en volgens de gegeven aanwijzingen te verrichten. Zulks geldt ook voor de
werkzaamheden en activiteiten die ingeval van arbeidsongeschiktheid door de arbodienst als passend worden
beschouwd.
Ingeval van ziekte is de werknemer verplicht de werkgever zo spoedig mogelijk voor aanvang van de dienst op de
hoogte te stellen, doch uiterlijk voor 09:00 ’s morgens op dezelfde dag. De werknemer heeft recht op
loondoorbetaling bij ziekte op basis van de geldende cao.
Werknemer stelt werkgever voor aanvang van het dienstverband in het bezit van een afschrift van een geldig
identiteitsbewijs in de zin van de Wet op de Identificatieplicht, onder gelijktijdige vertoning van het originele
document. Werknemer verplicht zich te allen tijde een geldig identiteitsbewijs op het werk te kunnen tonen.
Werknemer is verplicht om mutaties (adreswijzigingen en dergelijke) per omgaande aan werkgever te melden.
De werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn functie met betrekking
tot de zaken en belangen van de werkgever te weten komt.
Bedrijfsmiddelen, door de werkgever ter beschikking gesteld aan de werknemer ter uitoefening van zijn functie
blijven in eigendom toebehoren aan de werkgever en dienen op eerste vordering van de werkgever, doch uiterlijk
bij einde van het dienstverband, door de werknemer te worden ingeleverd.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend op ______________________volledige datum*
te __________________plaats*

________________________________
Handtekening werkgever
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________________________________
Handtekening werknemer
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